
Nepriklausomas rajono laikraštis 2018 m. lapkričio 13 d., antradienis Nr. 89 (567)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Lapkričio 13-oji, 
antradienis, 
46 savaitė

Iki metų pabaigos liko 48 dienos.
Saulė teka 7.43 val., 
leidžiasi 16.22 val. 

Dienos ilgumas 8.39 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Arkadas, Arkadijus, Didakas, Eirimė, 
Jaurimtas, Jaurimtė, Jautra, Jautrė, 

Narvydas, Norvyda, Norvydas, 
Norvydė.

Rytoj: Adeodadas, Emilas, Emilė, 
Emilija, Emilijona, Emilijonas, Emilis, 
Judita, Rama, Ramantas, Ramantė, 

Ramvydas, Ramvydė, Ramė, Ramys, 
Ramotas, Saulenė.

Poryt:  Alberta, Albertas, 
Albertina, Leopolda, Leopoldas, 

Lygeda, Lygedas, Lygirda, 
Lygirdas, Lygirdė, Žadvilas, 

Žadvilė, Žadvydas, Žadvydė.

Dienos citata
„Mes galime lygiai tiek, kiek 

žinome“ (F. Bekonas).

Dienos skaičius
44

Tiek laidų abiturientų išleido 
tuometinė Panemunėlio vidurinė 
mokykla.  

5 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1312 m. gimė Anglijos karalius 
Eduardas III. 1340 metais jis taip 
pat prisiėmė Prancūzijos karaliaus 
titulą, tuo sukeldamas Šimtametį 
karą tarp abiejų valstybių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1806 m. Vilniuje gimė Emilija 
Pliaterytė, 1831 metų sukilimo daly-
vė, kapitonė, su savo sukilėlių būriu 
užėmusi Zarasus, pasižymėjusi kau-
tynėse ties Šiaulėnais, ginant Kauną.

Post 
scriptum

Be saulės – ne vasara,  
be meilės – ne gyvenimas.

Rokiškėno vairuojamas visureigis išlėkęs į priešpriešinę juostą rėžėsi į latvio vairuojamą automobilį. 
Įvykio liudininko nuotr.

Rokiškėno sukeltoje avarijoje žuvo moteris

2 p.

3 p.

Panemunėlio mokyklos šimtmetis:
apie praėjusį klestėjimo metą – 
su nostalgijos prieskoniu

Esami ir buvę Panemunėlio mokyklos mokytojai.                                                                                                                                                                                                       „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

5 p.

Rokiškio technologijos, 
verslo ir žemės ūkio 
mokyklos 60-metis: 
apie garbę nešioti juodą 
uniformą ir profesinio 
ugdymo perspektyvas

Mokyklos pirmosios laidos absolventas Rimantas Dilba sakė, kad jam buvo 
garbė nešioti juodą mokyklos uniformą.                                    RTVŽŪM nuotr.

4 p.

3 p.
Seimo narys Raimundas Martinėlis 
palaikė prezidentės veto

2 p.

Klausimų laukia Rokiškio kaimiškosios 
seniūnijos seniūnė – galbūt klausimuose 
atsiskleis gyventojų problemos?

Šiukšlyną padarė, o tvarkytis niekas nenori?
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Utenos apskrities futbolo 
asociacija turi naują vadovą

Lapkričio 10 dieną  Utenoje 
įvyko Utenos apskrities futbolo 
asociacijos (UAFA) neeilinė kon-
ferencija, kurioje, po Dainiaus 
Širvio atsistatydinimo, buvo ren-
kamas asociacijos prezidentas. 
Juo tapo buvęs futbolo klubo 
„Utenis“ dalininkas, valdybos 
pirmininkas Nemunas Dagilis, 
už kurį balsavo 13 iš 15 narių. 
Rokiškio futbolo klubas taip pat 
priklauso Utenos apskrities fut-
bolo asociacijai.

„Noriu pasveikinti naują prezi-
dentą, palinkėti jam naujų idėjų, 
naujų minčių, prasmingų darbų 
ir kantrybės, – po balsavimo sakė 
D.Širvys, prezidento pareigas dar 
vykdysiantis iki lapkričio 19 die-
nos. – Nuo futbolo nutolti tikrai 
neketinu, futbolas nuo vaikystės 
įaugęs mano širdyje, todėl jei būsiu 
reikalingas – visuomet prisijung-
siu prie bendrų darbų. O dabar esu 
atviras visiems pasiūlymams“.

Pasiryžęs siekti, kad jo vado-
vaujama federacija taptų pavyzdi-

ne futbolo organizacija su aktyviais 
nariais, N. Dagilis, kartu su savo 
komanda parengė ir pristatė aso-
ciacijos veiklos planą 2019-2022 
metams.

Plane numatoma, kad iki 2022 
metų UAFA taptų 8 savivaldybių 
futbolo centru, vienijančiu 1000 
treniruotes lankančių moksleivių, 
1000 futbolą žaidžiančių suaugu-
siųjų, ypač daug dėmesio skiriančiu 
vaikų futbolo vystymui ir trenerių 
kvalifikacijos kėlimui bei edukavi-
mui.

Čia pat apžvelgiamos vaikų bei 
suaugusiųjų varžybų organizavi-
mo formatai, bendradarbiavimo su 
regiono savivaldybėmis gairės ir 
pristatyta planuojama UAFA struk-
tūra.

„Dėkoju už išreikštą pasitikė-
jimą. Tikiu, kad susitelkę ir tapę 
vieninga komanda galime tapti 
pavyzdžiu kitiems ir įgyvendinti 
išsikeltus tikslus bei UAFA veiklos 
viziją“, – akcentavo išrinktasis pre-
zidentas.

BNS inform.

Rokiškėno sukeltoje avarijoje žuvo moteris

Lapkričio 9-ą dieną apie 15 valandą Latvijoje, kelyje Kekava-Ryga, susidūrė du automobiliai. Už vieno iš jų 
vairo - neblaivus rokiškėnas.

Liudininko (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) teigimu rokiškėno vairuojamas visureigis išlėkė į priešpriešinę 
eismo juostą ir trenkėsi į latvio vairuojamą „Audi“ markės automobilį, kuriame važiavo jo žmona bei dešimtmetis 
sūnus. „Audi“ automobilyje važiavusi Latvijos pilietė žuvo vietoje, vyras ir sūnus avarijos metu sunkiai sužeisti. 
Lietuvis atsipirko kaklo patempimu.

Rokiškėnas automobilyje važiavo vienas. Siaubingas įvykis įvyko maždaug 10 km nuo Kekavos, Rygos link. Liu-
dininko teigimu, lietuvis vyko į keltą Rygoje, buvo neblaivus.

„Rokiškio Sirenos“ inform., įvykio liudininko nuotr.

Klausimų laukia Rokiškio kaimiškosios 
seniūnijos seniūnė – galbūt klausimuose 
atsiskleis gyventojų problemos?

Klausimų rubrika tęsiasi. Šį-
kart į „karštąją kėdę“ sėdo Rokiš-
kio kaimiškosios seniūnijos seniū-
nė Dalia Janulienė (nuotr.).

Seniūnė tikisi, kad klausimų skil-
tyje atsiskleis ir dar nepastebėtos 
problemos, kurias D. Janulienė pasi-
ryžusi spręsti.

Klausimų kaimiškosios seniūnijos 
seniūnei laukiame iki lapkričio 15 
dienos.

Klausimai ir komentarai turi būti 
etiški, be necenzūrinių žodžių.

Galbūt turite pasiūlymų kas turėtų 
sėsti į „karštąją kėdę“? Savo mintis 
išsakyti galite el. paštu monika@ro-
kiskiosirena.lt.

Latvijos projekte rokiškėnai pristatė Lietuvą
Vidzemes koncertų salėje Ce-

syje (Latvija), vyko projekto 
„Švęskime kartu 4x100“ kon-
certas. Koncerte dalyvavo ir Ro-
kiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos atstovai su draugais iš 
Estijos, Suomijos ir Latvijos. Jų 
tikslas – prasmingai pristatyti 
savo šalį.

„Didžiavomės, kad turime tiek 
daug patriotiškumo ir vienybės 
pavyzdžių, įprasminant Lietuvos 
tautiškumą muzikuojant tautiniais 
muzikos instrumentais,“ – teigė 
muzikos mokyklos mokytoja Nijolė 
Mateikienė.

Rokiškėnų atliktoje programoje 
skambėjo Lietuvių liaudies dainos, 
šokių melodijos, Jono Švedo, Leo-
no Povilaičio, Vidmanto Virbicko 
kūriniai kanklių ansambliui.

Projekte pasirodė kanklinin-
kės Gabrielė Stanišauskaitė, Eivilė 
Spundzevičiūtė, Kamilė Ragėnai-
tė, Fausta Šeškutė (mok. Deimantė 
Baranauskienė), mokytojai Karolis 

Pratkus (klarnetas), mokytojos Ni-
jolė Mateikienė ir Laima Bieliūnie-
nė (vokalas).

Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos inform.

Aplinkos ministerija kviečia informuoti 
apie pastebėtus plėšrūnus

Gyventojai kviečiami Aplinkos 
ministeriją informuoti apie pastebė-
tus vilkus, lūšis, ruduosius lokius.

Pastebėjus kurį nors iš šių gyvūnų 
Lietuvos teritorijoje, reikėtų užpildy-
ti elektroninę anketą. Pasak minis-
terijos, sukaupta informacija svarbi 
priimant gamtai ir žmogui teisingus 
sprendimus.

Medžioklės plotų naudotojai ar kiti 
suinteresuoti asmenys visus metus 
renka ir teikia informaciją apie jiems 
žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų 
– vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą 
laisvėje.

Pagal šią instrukciją registruojami 
bet kokie didžiųjų plėšrūnų buvimo 
laisvėje konkrečioje vietoje faktai, ypač 
šie: žuvusių didžiųjų plėšrūnų individų 
radimas, gyvų didžiųjų plėšrūnų stebė-
jimas, staugimas, teritorijos žymėjimas 
ir kitokie teritorinio elgesio požymiai, 
palikti pėdsakai, ūkinių gyvūnų ar na-
minių augintinių užpuolimas, didžiųjų 
plėšrūnų papjautų laukinių gyvūnų 
liekanų aptikimas.Renkami duomenys 
skirti nustatyti populiacijų dydį, erdvinį 
paplitimą ir kitus parametrus, taip pat 
kad būtų priimti pagrįsti sprendimai dėl 
populiacijų valdymo.

BNS inform.

Lapkritį – maisto produktų ir higienos prekių siunta
Lapkričio 29-ąją bus dalinama 

Europos Sąjungos parama maisto 
produktais ir higienos prekėmis. Dėl 
minėtos paramos į seniūnijas gali 
kreiptis asmenys, kurių  pajamos 
vienam šeimos nariui neviršija 1,5 
VRP (183 eurai), išimties atveju (li-
gos, nelaimės ir kt.) neviršija 2,2VRP 
(268,40 eurai) ir pateikti prašymą, 
atitinkamas pažymas ir dokumentus.

Lapkričio  28-tąją dieną seniūni-

jos maisto produktus ir higienos pre-
kes pasiima iš sandėlio):

Aliejus (2 vnt. po 0,92 kg) ;
Plikyti ryžiai (1 vnt. 0,8 kg);
Trijų grūdų kruopos (1 vnt. 0,8 

kg);
Konservuota daržovių sriuba (1 

vnt. 0,48 kg);
Saldintas sutirštintas pienas (2 

vnt. po 0,397 kg);
Sausi pusryčiai (1 vnt. 0,5 kg);
Konservuoti  žirneliai (1 vnt. 0,27 

kg);
Miltai (1 vnt. 2 kg);
Šampūnas (1 vnt.);
Muilas (1 vnt.);
Skalbimo priemonė (1 vnt.);
Dantų pasta (1 vnt.);
Dantų šepetėlis (1v nt.).
Vieno paketo svoris 7,48 kg.
Nuo lapkričio 29-osios paketai 

bus dalinami nepasiturintiems seniū-
nijų gyventojams.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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KRIMINALAI
Pavogė grandinėles

Lapkričio 8 d. 18.28 val. mote-
ris (gim. 1966 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad Kavoliškio k., Koma-
ro g., pastebėjo, kad įsibrauta į jos 
butą. Pavogtos dvi auksinės grandi-
nėlės. Nuostolis – 700 eurų.

Nuomą sumokėjo, o buto – 
nėra

Lapkričio 7 d. 12.21 val. moteris 

(gim. 1974 m.), gyv. Rokiškio r., pra-
nešė, kad spalio 17 d. 20 val. interne-
te radusi skelbimą apie išnuomojamą 
butą Kaune, telefonu susisiekė su 
nuomotoju ir į jo nurodytą sąskaitą 
pervedė 206 eurų depozitą. Susisiek-
ti su nuomotoju nebepavyksta.

Ir smurtautojas, ir auka – girti
Lapkričio 9 d. 23.12 val. neblaivi 

(3,06 prom. girtumas) moteris (gim. 

Šiukšlyną padarė, o tvarkytis niekas nenori?

Atėjus rudens sezonui ir žemę 
nuklojus auksinių lapų patalui 
žmonės puolė tvarkytis aplin-
ką. Deja, tačiau susitvarkę savo 
erdvę pamiršo, kur sugrėbtus 
lapus reikia dėti – to pasekoje 
sodų bendrijoje išdygo augalinės 
kilmės atliekų šiukšlynas, kuris 
ten „puikuojasi“ jau keletą mė-
nesių.

Vienintelė išeitis – kompostuoti
Dėl susidariusio šiukšlyno į „Ro-

kiškio Sirenos“ redakciją kreipėsi su-
sirūpinęs gyventojas (asmens vardas 
ir pavardė redakcijai žinomi). „Šalia 
Sodų bendrijoje esančio konteinerio 
porą mėnesių „gyvuoja“ šiukšlynas. 
Kai pradėjo žmonės šiukšles nešti, 
tai niekas nieko ir netvarko, nei žmo-
nes drausmina. Galbūt reiktų kokį 
ženklą uždėti, kuris sudrausmintų 
šiukšlintojus?,“ – klausė rajono gy-
ventojas.

Susisiekus su Rokiškio kaimiško-
sios seniūnijos seniūne Dalia Janu-
liene, moteris teigė, jog ši problema 
– jau žinoma, tačiau atrasti būdus 
kaip spręsti situaciją nėra labai pa-
prasta. „Trečiadienį buvome susitikę 

su už šiukšlių vežimą atsakinga įmo-
ne AB „Rokiškio komunalininkas“. 
Žmonių suneštos šiukšlės yra augali-
nės kilmės – į maišus sudėti sugrėbti 
medžių lapai. Pagal sutartį tvarkyti 
tokios kilmės atliekų jie nėra įparei-
goti,“ – situaciją aiškino D. Janulienė 
pridurdama, jog jei situacija nebus 
išspręsta pasitelkus AB „Rokiškio 
komunalininkas“ pagalbos, iniciaty-
vos imsis patys seniūnijos atstovai.

Seniūnė vertino, jog iniciatyva 
įrengti konteinerius – labai graži ir 
praktiška, tačiau dėl žmonių nesąmo-
ningumo ši iniciatyva praranda savo 
vertę. „Sugrėbtus lapus reiktų kom-
postuoti,“ – sakė ji. Seniūnė pridūrė, 
jog norint išvengti situacijos pasikar-
tojimų, šalia konteinerių planuojama 
įrengti įspėjamuosius ženklus.

Paradoksas...
Panašios nuomonės laikėsi ir AB 

„Rokiškio komunalininkas“ direkto-
riaus pavaduotojas Vingaudas Šar-
maitis. „Mūsų techninė specifikacija 
yra išvežti visas mišriąsias atliekas 
bei palaikyti tvarką aplink įrengtus 
konteinerius penkių metrų spinduliu. 
Tvarkyti ir išvežti žaliųjų atliekų mes 

neprivalome. Tie, kas rikiuoja atvežtų 
lapų pilnus šiukšlių maišus žino, kad 
tai daro neteisėtai, tačiau galvoja, jog 
komunalininkas visas atliekas surinks 
ir išveš, tačiau visų pirma mes to dary-
ti neprivalome. Todėl ir gaunasi tokia 
paradoksali situacija,“ – komentavo V. 
Šarmaitis.

AB „Rokiškio komunalininkas“ 
direktoriaus pavaduotojas teigė, jog 
geriausia išeitis – žaliąsias atliekas 
kompostuoti. „Žmonės turi išmokti 
kompostuoti tokio tipo atliekas,“ – 
sakė V. Šarmaitis. Jis pridūrė, jog no-
rint, kad komunalininkas išvežtų ža-
liąsias atliekas, žmonės turėtų kreiptis 
privačiai ir už suteiktą paslaugą susi-
mokėti nustatytą mokestį.

Dalia Janulienė teigė, jog nors AB 
„Rokiškio komunalininkas“ nėra įpa-
reigotas tvarkyti žaliųjų atliekų, tačiau 
buvo priimtas kompromisas ir veiks-
mų bus imtasi jau šią savaitę. „Ko-
munalininkas nutarė prisidėti ir padėti 
sutvarkyti žmonių išmestus medžių 
lapus. Jei bendradarbiauti visgi ne-
pavyks, aplinką tvarkyti teks mums 
patiems,“ – pranešė kaimiškosios se-
niūnijos seniūnė.

Monika MEILUTĖ

Seimo narys Raimundas Martinėlis palaikė prezidentės veto
Valdantiesiems nepavyko at-

mesti prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės vetuotų įstatymų dėl 
dotacijos skyrimo socialdarbie-
čiams. Už pataisas, kurios rinki-
muose nedalyvavusiems socialdar-
biečiams būtų atnešusios per 200 
tūkst. eurų dotaciją, balsavo „vals-
tiečiai“, išskyrus Raimundą Marti-
nėlį, socialdarbiečiai ir keli „tvar-
kiečiai“. Opozicija buvo prieš.

Už tai, kad prezidentės veto būtų at-
mestas, balsavo 68 Seimo nariai, prieš 
buvo 47 ir susilaikė du parlamentarai. 

Norint priimti prezidentės grąžintą 
įstatymą reikia, kad už jį balsuotų ne 
mažiau kaip 71 parlamentaras.

Taip pat Seime neužteko balsų at-
mesti veto Biudžeto įstatymo patai-
sai, kuri naujų partijų finansavimui 
būtų leidusi Vyriausybei skolintis.

Šalies vadovė pataisas grąžino su 
savo pasiūlymais – jie būtų leidę skir-
ti socialdarbiečiams dotaciją nuo kitų 
metų, tačiau opozicijai sugriovus kvo-
rumą neužteko balsų joms priimti.

Už pataisas balsavo 69 Seimo na-
riai, opozicija nesiregistravo, tad pri-
trūko dviejų balsų joms priimti.

Tai reiškia, kad lieka galioti dabartinė 
dotacijų skirstymo tvarka – po rinkimų 
įsteigtos partijos biudžeto lėšų negauna, 
o pinigai paskirstomi partijoms, kurios 
yra gavusios ne mažiau kaip 3 proc. bal-
sų per pastaruosius Seimo, savivaldybių 
tarybų bei Europos Parlamento rinki-
mus. Pinigai paskirstomi proporcingai 
visų surinktų balsų skaičiui.

Tuo tarpu prezidentės pasiūlymui 
dėl Biudžeto įstatymo pataisos Sei-
mas už balsavus 108 Seimo nariams 
pritarė – Vyriausybė galės skolintis 
įsipareigojimams NATO užtikrinti. 
„Rokiškio Sirenai“ Seimo narys Rai-

mundas Martinėlis komentavo, kad 
jis pritaria prezidentės siūlymui 
skirti reikiamas lėšas krašto gyny-
bai. „Todėl ir balsavau už tai, kad 
būtų galima skolintis lėšų krašto gy-
nybai“, – sakė jis. 

Prezidentė grąžindama įstatymą 
siūlė, kad partijų įstatymo pataisos 
su jos teikiamomis korekcijomis įsi-
galiotų nuo kitų metų sausio, o ne 
nuo pasirašymo datos.

Anot prezidentės, rinkimuose 
nedalyvavusios, bet atstovų Seime 
turinčios partijos galėtų gauti finan-
savimą, tačiau tai turi būti daroma 

ne skolinantis, o numatant lėšų kitų 
metų biudžete.

Grąžindama tobulinti Politinių 
partijų įstatymo pataisas dėl rinki-
muose nedalyvavusių parlamentinių 
partijų veiklos finansavimo prezi-
dentė siūlė tris saugiklius, kurie ne-
leistų piktnaudžiauti dotacijomis.

Nuo Socialdemokratų partijos 
atskilusių politikų įsteigta Socialde-
mokratų darbo partija šiuo metu kaip 
nedalyvavusi rinkimuose iš viso ne-
gauna dotacijos. 

„Rokiškio Sirenos“ 
ir BNS inform.

„Rokiškis – Lietuvos kultūros 
sostinė 2019“ ieško savanorių

Ateinantys metai Rokiškiui 
– ypatingi. Miestas taps Lie-
tuvos kultūros sostine. Į kelias 
dešimtis organizuojamų rengi-
nių atvyks svečiai iš kitų mies-
tų, o gal ir šalių... 

Tačiau, kad visa tai įvyktų 
kuo sklandžiau - reikalingas 
būrys savanorių. Ar tu jaunas, 
ar tu senas – nesvarbu. Svarbu 
tik viena – kad širdyje degtų 
noras padėti ir prisidėti prie 
savo miesto gerovės.

„Savanoris – tai žmogus, 
miesto veidas. Ir jis turi mokėti 
atitinkamai kalbėti su svečiais, 
kurie pas mus atvažiuos. Lapkri-
čio 20 d. 17:30 val. kultūros 
centro mažojoje salėje susirink-
sime mokytis būti savanoriais ir 
mokytis elgtis kaip savanoriai,“ 
– kalbėjo Rokiškio kultūros cen-
tro direktorė Irena Matelienė. 
Vadovė pridūrė, jog kiekvienas 

savanoris bus apdovanotas kultū-
ros sostinės atributika – kuprine, 
šratinuku, atšvaitu bei iš minios 
išskiriančius akcentus – saugumo 
liemenę bei savanorio kortelę. 
„Kuprinė bus pilna lankstinu-
kų su informacija apie kultūros 
sostinės renginius, o šratinukas 
bus reikalingas svečiui nurodyti 
kryptį ar užrašyti reikiamus duo-
menis. Visa tai savanoriui liks 
kaip atminimo dovanėlės,“ – sakė 
I. Matelienė. 

Kultūros sostinės atidarymo 
ceremonija bus sujungta su Kalė-
dų rezidencijos atidarymu, kuris 
vyks jau gruodžio 8 dieną. Orga-
nizatoriai savanorius kviečia kuo 
skubiau įsilieti į šventės organi-
zavimą.

Dėl savanorystės kontaktuoti 
su Audrone Telšinskiene el. paš-
tu: telsinskiene.audrone@gmail.
com arba tel. +37062732561.

Monika MEILUTĖ

1979 m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad 22.30 val. prieš ją smurtavo ne-
blaivus (2,41 prom. girtumas) vyras 
(gim. 1981 m.). Įtariamasis sulaiky-
tas.

Pavogė mašiną
Lapkričio 11 d. 12.28 val. vyras 

(gim. 1967 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad tądien 12 val. Rokiš-
kyje, Vytauto g., grįžęs į namus pa-

stebėjo, kad pavogtas jo automobi-
lis „VW Passat“. Nuostolis – 1 200 
eurų.

Ugniagesių darbai
Lapkričio 7 d. 11:11 val. Gautas 

pranešimas, kad Rokiškio g., Obe-
lių priemiesčio k., Obelių sen., rei-
kalinga pagalba išnešti sunkiasvorį 
ligonį. O 17:40 val. gautas praneši-
mas, kad Rokiškyje, Panevėžio g., 

reikalinga pagalba išnešti sunkiasvo-
rį ligonį.

Lapkričio 7 d. 11:15 val gautas pra-
nešimas, kad kelias Laibgaliai – Ro-
kiškis ties Čelkių k., išsiliejo degalai.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
 inform.
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Norinčiųjų bendradarbiauti – dvigubai daugiau
Lietuvoje yra daugiau kaip 100 

tūkstančių smulkiųjų ūkių, ku-
riuos valdo šeimos nariai, ir jau 
nebe pirmus metus atsigręžiama į 
jų bendradarbiavimo stiprinimą. 
Visą vasarą – nuo birželio 1 iki 
rugpjūčio 31 d. – smulkieji ūkio 
subjektai, t. y. smulkieji ūkinin-
kai, smulkieji miško valdytojai, 
labai mažos įmonės ir fiziniai as-
menys – galėjo teikti paraiškas 
paramai gauti pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 m. pro-
gramos (KPP) priemonėje „Ben-
dradarbiavimas“ numatytą vei-
klos sritį „Parama smulkių ūkio 
subjektų bendradarbiavimui“. 
Jai įgyvendinti iš viso skirta 7,5 
mln. eurų, o šių 2018 metų pa-
raiškoms teikti – 3,63 mln. eurų iš 
Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto.

Rezultatai iš tiesų džiugina – 
per šį paraiškų priėmimą buvo 
gauta 33 paraiškos, o per visą 
ankstesnįjį KPP laikotarpį nuo 
2014  metų pagal šią priemonę 
buvo gauta tik 13 paraiškų.

Šiemet į paramą pretenduojantis ūkininkas Ignotas Šidlauskas su dviem partneriais ketina 
įsigyti kombainą.                                                                                               Vytauto Ridiko nuotr.

Planuose – naujas kombainas
Paraišką minėtajai paramai gauti 

pateikė ir Anykščių rajono ūkinin-
kas Ignotas Šidlauskas, kuris kartu 
su dviem partneriais – žemės ūkio 
bendrovėmis UAB „Jorūnas“ ir UAB 
„Agrita“ – ketina įsigyti naują kom-
bainą. „Kartu išlaikyti ir aptarnauti 
įsigytą žemės ūkio techniką bus kur 
kas pigiau ir efektyviau“, – sakė 
jaunas vyras ir pridūrė, kad naujas 
kombainas padidins ūkio našumą ir 
nebereikės skirti papildomų lėšų šios 

žemės ūkio technikos nuomai.
„Kadangi yra tokia parama, kai 

gali susijungti keli ūkio subjektai, 
tai kodėl ja nepasinaudojus? – reto-
riškai klausė ūkininkas. – Kombaino 
užteks mums visiems, o jei jis suges-
tų – remonto išlaidos pasiskirstys vi-
siems trims.“

Parama smulkiųjų ūkių 
stiprėjimui
Žemės ūkio ministerija nuolat 

skatina smulkiųjų ūkių bendradarbia-

vimą, nes tai mažina gamybos kaštus 
ir suteikia konkurencinį pranašumą. 
Smulkiųjų ūkių tvirtėjimą ir konku-
rencingumą neretai stabdo tai, kad 
dėl finansinių ar kitų priežasčių ne 
visada pavyksta laiku įsigyti reikia-
mų išteklių ar įrenginių. Todėl ben-
dradarbiavimas – viena pagrindinių 
jų stiprėjimo galimybių. Europos Są-
junga numatė paramą smulkiesiems 
ūkiams, kurie bendradarbiauja, t. y. 
kartu dirba, dalijasi įrenginiais, ište-
kliais, kartu ūkininkauja, prekiauja ar 
užsiima gamtosauga.

Smulkiesiems ūkiams, kurie už-
siima gyvulininkyste, sodininkyste, 
uogininkyste ir daržininkyste, pa-
ramos intensyvumas nuo šių metų 
padidintas iki 70 proc., o maksima-
li parama vienam projektui, skirtam 
smulkiųjų ūkio subjektų bendradar-
biavimui remti, – 90 tūkst. eurų.

Pretenduoti į paramą gali tie 
ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos 
ekonominis dydis, išreikštas pro-
dukcijos standartine verte, yra ne 
mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne di-
desnis kaip 15 000 eurų.

Kooperuotis bendrai veiklai ir 
pasinaudoti minėtąja priemone 
gali ir smulkieji miškininkai, ku-
rių miško valda ne didesnė kaip 20 
ha. Jie gali kartu pirkti naują miš-
ko kirtimo, apvaliosios medienos ir 
biokuro ruošos techniką ir įrangą, 
išskyrus medienos vežimo keliais 
techniką; dirvos paruošimo miško 
želdiniams / žėliniams mechaniz-
mus. Parama gali būti skirta ir labai 
mažoms įmonėms, ne trumpiau kaip 
dvejus metus veikiančioms kaimiš-
kose vietovėse, taip pat – fiziniams 
asmenims, pavyzdžiui, baldžiams, 
kirpėjams ir kt.

Užs. 0704

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos 60-metis: 
apie garbę nešioti juodą uniformą ir profesinio ugdymo perspektyvas
Penktadienio vakarą gausus svečių būrys rinkosi 
pasveikinti Rokiškio technologijos verslo ir žemės 
ūkio mokyklos kolektyvo su šešiadešimtuoju 
mokyklos gimtadieniu. Tarp sveikinusiųjų  – 
ir politikos, ir verslo žmonės, Kavoliškio 
bendruomenės atstovai. 
Mokyklai linkėta daug: sėkmės, prasmingų 
veiklų, žengti koja kojon su nuolat besikeičiančiu 
technologijų pasauliu. Neslėpta: šešių 
dešimtmečių istorija pažymėta ir pakilimų, ir 
nuosmūkių kreivėmis. Tačiau dabar, panašu, 
mokykla vėl kopia į sėkmės aukštumas. Ji tapo ir 
Kavoliškio miestelio integralia dalimi (nors kitados 
baimintasi, kad jos moksleiviai gyvenvietės po 
plytą neišardytų), ir paspirtimi rajono verslo 
įmonėms, ieškančioms kvalifikuotos darbo jėgos. 
O ir rajono verslininkų padovanotas trispalvis 
inžinieriaus pagrindinis darbo įrankis – pieštukas, 
kaip jie patys juokavo, ne tik žymėti ir braižyti 
tinkamas, bet ir puiki priemonė užtvoti nerangiems 
valdininkams per pakaušį...
O štai pirmosios šios mokyklos absolventų laidos 
atstovas Rimantas Dilba kalbėjo, kad tais tolimais 
laikais nešioti juodą šios mokyklos uniformą 
buvo didelis prestižas. Tiltų statytojo profesijos 
sėkmingą trijų dešimtmečių karjerą baigęs ponas 
Rimantas neslepia: įgytos žinios jam labai pravertė. 
Ir šiandieninė tendencija – profesinis ugdymas vėl 
pamažu atgauna turėtą vertę ir reikšmę. 
Po šiltų sveikinimų – proga pasidžiaugti mokyklos 
pasiekimais, pabendrauti prie šventinio stalo, 
klausant „Gastautos“ dainų, įsijungti į šokius. Kaip 
sakė mokyklos vadovė Diana Giedrikienė, tokios 
šventės mokyklos kolektyvui – retos. Mat net ir 
švenčių akimirkomis didžiausią dėmesį mokytojai 
skiria visų pirma saviesiems mokiniams.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Panemunėlio mokyklos šimtmetis: 
apie praėjusį klestėjimo metą – su nostalgijos prieskoniu

Šimtas metų – tokį solidų jubi-
liejų šventė Panemunėlio moky-
kla-daugiafunkcis centras. Istorijos 
vėjai buvo jai palankūs – 1918 m. 
Panemunėlio geležinkelio stotyje 
duris atvėrusi mokykla turėjo tik 
30 moksleivių, o prieš ketvertą de-
šimtmečių jų skaičius siekė beveik 
keturis šimtus. Išleista 44 abiturien-
tų laidos. Deja, apie tai jau kalbama 
būtuoju laiku: šiemet, direktorės 
Ingos Belovienės teigimu, erdvios 
mokyklos klasių duris bevarsto vis 
mažiau vaikų. Užtat buvusių moki-
nių tiek, kad jubiliejaus šventėje vos 
pusė tilpo erdvioje sporto salėje. Dar 
antra tiek – už jos durų būriavosi 
koridoriuje. Mokyklos šventė jiems 
– galimybė pasimatyti su seniai ne-
matytais klasės draugais, paspaus-
ti ranką žilagalvėms mokytojoms, 
pasidalinti atsiminimais... Apie tai, 
kaip kelią perbėgusi juoda katė tap-
davo puikiu pretekstu pavėluoti į 
pamokas, apie legendinę šokių dai-
ną „Vakarėja jau, vakarėja“, apie 
moksleivių muzikos grupę... Apie 
daug svarbių ir brangių dalykų...

Apie mokyklos prasmę
Jubiliejinė popietė prasidėjo tolokai 

nuo Panemunėlio mokyklos – Panemu-
nėlio bažnyčioje. Čia Rokiškio dekana-
to dekanas Eimantas Novikas aukojo 
šv. Mišias už šios mokyklos mokytojus, 
mokinius, jos bendruomenę. Šiltame 
dekano pamoksle – akcentai, kuo svarbi 
mūsų valstybei ir mūsų kraštui moky-
kla. Nuo ko ji prasidėjo tais tolimais 
1396-aisiais, kai Vilniuje buvo įkurta 
pirmoji mokykla. Nuo XIX a. vidurio, 
kai kunigo Jono Katelės įsteigta mo-
kykla skleidė šviesą šio krašto žmonių 
širdyse. Iki pat šių dienų...

Apie esamus ir 
buvusius mokinius
Po šv. Mišių ilgoka automobilių 

kolona suka Panemunėlio geležinkelio 
stoties pusėn. Čia, gyvenvietės centre 
baltuoja didžiulis mokyklos pastatas. 
Nors artėja lapkričio vidurys, preciziš-
kai sutvarkyti alpinariumai žavi žalu-
ma. Atokiau – modernus sporto aikšty-
nas, treniruokliai.

Koridorius aidi nuo šurmulio – 
sveikinasi buvę šios mokyklos moks-
leiviai. Ir kiek jų daug... Skubama 
dalintis prisiminimais, ieškoti savo 
veido senose mokyklos nuotraukose 
ir vinjetėse. Neskubėdami, pasišneku-
čiuodami minia pamažu eina sporto 
salės link. Kitados erdvi, dabar ji – 
sausakimša. Mokytojų kolektyvo dai-
na, skirta mokyklai, ruda mokyklinė, 
dar ne išmanioji lenta, senas suolas, ir 
skambutis, perrištas kaspinu. Tas pats, 
kuris kasmet sutinka pirmokėlius, tas 
pats, kuris į gyvenimą išlydėjo 44-ias 
abiturientų laidas...

Ir popietės vedėjai – šios moky-
klos moksleiviai. Įvairių kartų. Joana 
Tunaitienė, Giedrius Viduolis, Jolita 
Žiaugrienė ir žavioji mažoji Viltė. 

J. Tunaitienė trumpai papasako-
jo šios mokyklos šimto metų istoriją. 
Apie pirmuosius trisdešimt mokinių 
ir juos mokiusį mokytoją Juozą Mei-
lų. Apie mokyklos plėtrą, apie tai, kad 

1936-aisiais naujo pastato atidarymo 
iškilmes tarpukariu transliavo net Lie-
tuvos radijas. Tokia svarbi šaliai buvo 
naujos mokyklos atsiradimo šventė... 
Apie tai, kad pokariu septynmetės mo-
kyklos jau nebeužteko moksleiviams: 
jie norėjo įgyti vidurinį išsilavinimą. 
Ir apie tai, kad 1956-aisiais mokykla 
tapo vidurine. Apie tai, kad 1963-ai-
siais duris atvėrė šiandieninis moky-
klos pastatas, kuris galėtų sutalpinti net 
520 moksleivių. Apie tai, kaip viena 
po kitos mokykloje buvo išugdytos net 
44 abiturientų laidos. Deja, ši tradici-
jia nutrūko 2001-aisiais: mokykla tapo 
pagrindine. 

Šiek tiek to liūdno įvykio priežastis 
atskleidė rajono savivaldybės Švieti-
mo skyriaus vedėjas Aurimas Lauža-
dis. Kurio sveikinimo kalba buvo kiek 

mažiau šventiška. Jis pasakojo apie tai, 
kiek daug tada būta nesusikalbėjimo. 
Tarp Panemunėlio geležinkelio stoties 
ir Panemunėlio miestelio bendruome-
nių. Ir kaip mokyklos tapimas pagrin-
dine it šaltas dušas sukrėtė ir sutelkė šį 
kraštą: vos po metų moksleivių skai-
čius joje gerokai išaugo. Tokios pat 
vienybės A. Laužadis linkėjo ir dabar, 
vildamasis, kad šio krašto bendruome-
nės yra lygu mokyklos bendruomenei. 
Ir kaip ateities vilčių ženklą jis pado-
vanojo tarsi senovinio stiliaus aplanką 
supakuotą rinkinį robotikos užsiėmi-
mams. Taip taip, ir šioje, dabar jau 
nedidelėje, mokykloje moksleiviai gali 
mokytis pačiomis moderniausiomis 
priemonėmis.

Sėkmės mokyklai ir jos bendruo-
menei linkėjo ir Seimo narys Raimun-

das Martinėlis, kuris yra 25-osios abi-
turientų laidos atstovas. Jis pasidalino 
prisiminimais apie tai, kokios buvo jo 
pirmosios dienos mokykloje. 

Buvęs mokyklos direktorius Anta-
nas Tigrūdis papasakojo smagią istoriją, 
kodėl kitados berniūkščiai nuolat vėluo-
davo į pamokas. Pasirodo, dėl to kalta 
buvo kažkieno juoda katė. Mat į mo-
kyklą aplinkinių kaimų vaikai mindavo 
dviračiais. Gausų dviratininkų pulką 
ilgam sustabdydavo niekuo dėtas gyvū-
nas, perėjęs kelią. „Jei katė perbėgdavo 
kelią, toliau nevažiuodavome. Laukda-
vome, kol pirma pralėks motociklas. O 
tais laikais, patys žinote, kiek tų moto-
ciklų būdavo. Kol sulaukdavome, į pa-
moką pavėluodavome. Bet mokytojai 
niekada neišdavėme tikrosios vėlavimo 
priežastiesׅ“, – pasakojo A. Tigrūdis. Iki 
šiol panemunėliečiai mėgsta judrų gy-
venimo būdą – mokykloje kelis kartus 
rengiamos treniruotės, kad puikus aikš-
tynas ir jo treniruokliai būtų tinkamai 
naudojami ir neštų džiaugsmą miestelio 
žmonėms.

O štai mero Antano Vagonio džiu-
gi žinia, kad Panemunėlio mokykloje 
atšaukiamas reikalavimas sveikai mai-

tinti moksleivius, didelio entuziazmo 
nesukėlė. Mat mokyklos direktorė pra-
sitarė, kad sveikas maistas čia labai pri-
gijo. Ir iš valgiaraščio teko išimti viso 
labo vieną sveiką patiekalą – žemaičių 
blynus su lęšiais: mat suaugusieji juos 
labai pamėgo, o jaunoji karta mieliau 
renkasi kitus patiekalus. 

Šiltais plojimais salė sutiko ir kitą 
buvusį mokyklos direktorių – Gintautą 
Rekertą. Jis prisiminė, kaip kitados jis 
– jaunas matematikos mokytojas – at-
vyko į Panemunėlio geležinkelio stotį, 
ir nubristi link mokytojų namo jam pri-
reikė... guminių batų. Tačiau mokykla 
keitėsi, modernėjo. 

Apie mokyklos ateitį
Ką apie mokyklą galvoja šiandie-

ninių jos moksleivių tėvai? Pradinukę 
dukrelę auginanti mama neslėpė, kad 
jai svarbu, jog mokykla Panemunėly-
je liktų. Juk tai patogu šio krašto šei-
moms. „Mano mergaitei būna keturios 
pamokos. Ji pati parbėga namo. Ne-
reikia laukti, kada iš miesto ją parveš 
autobusiukas, nereikia anksti paryčiais 
kelti“, – sako jauna moteris. Ji neslepia: 
mokykloje vaikui užtenka ir lavinimo, 
ir įdomių veiklų. Tad ji už tai, kad mo-
kyklą pavyktų išsaugoti. Tačiau ir pati 
pripažįsta: ne tik nuo tėvų noro tai pri-
klauso. Gyvenvietėje, aplinkiniuose 
kaimuose vis daugiau tuščių namų, 
gyventojų sparčiai mažėja, trūksta 
jaunų šeimų. Tad akivaizdu, kad tas 
metas, kai mokinių skaičius šioje mo-
kykloje buvo skaičiuojamas šimtais, 
jau praeityje. Tačiau mama džiaugėsi, 
kad bendruomenei susitelkus, pavyko 
išsaugoti mokyklą bent kuriam laikui... 
Vilčių teikia ir tai, kad ikimokyklinukų 
Panemunėlyje ugdoma 25-i.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Miela ikimokyklinukų grupės dainelė.

Pradinukų pasirodyme – rudeniški motyvai.

Šiltas dekano Eimanto Noviko sveikinimas.

Mokytojos Jadvygos Pakštienės ir jos moki-
nio Giedriaus Viduolio žaismingas pokalbis.

25-osios laidos abiturientas Seimo narys 
Raimundas Martinėlis mokyklos direktorei 
Ingai Belovienei įtekė ažuoliuką.

Rajono savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėjas Aurimas Laužadis dovanojo mokyk-
lai robotikos užsiėmimams skirtą įrangos 
komplektą.

Mokytojos Antaninos Rudokienės šilti linkė-
jimai savajai mokyklai, buvusiems ir esami-
ems mokiniams.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS
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ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 2000 m. Audi A6 1,9 l, TDI, 
vairo kolonėlę. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2000 m. Audi A6 1,9 l, TDI, vairo 
stiprintuvo siurblį.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Audi A4 B5. Benzinas, sedanas. 
Atsakau į sms . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, 2 durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
•  VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
dalimis. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• Chrysler Voyager dalimis. 2.5 l, 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 5x112 iš 
Vokietijos. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus, oginialius BMW 
ratlankius su padangomis R16 
235/60, iš Vokietijos. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• R15 lengvojo lydinio ratlankius 
Ronal 5x112 (5 vnt.) su vasarinėmis 
padangomis, 2015 m. likutis 5-6 
mm. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 646 92 250. Rokiškis
• Tvarkingus BMW ratlankius su 
geromis žieminemis padangomis. 
Išmatavimai R16 215/55. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• Renault Trafic, Opel Vivaro 
ratlankius. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 671 75 080. Rokiškis
• Naują, dujinį, galinį 
amortizatorių, tinkantį Audi A-4, 
1995 m. – 2001 m. laidos.  
Kaina 14 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Volvo V70 ratus, R17.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• 4 lengvojo lydinio ratlankius. 
Centrinė skylė 66,6, tarpai tarp 
skylių 112, 8,5Hx18 H2, ET35. 
Turi kosmetinių trūkumų, tiesūs, 
nevirinti. Kaina derinama. Kaina 
135 Eur. Tel. 8 621 03 391. 
Rokiškis
• 4 padangas Gislaved 205/55 
R16, likutis apie 5 mm. Kaina už 
komplektą, derinama. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 621 03 391. Rokiškis
• Geras žiemines padangas 185/70 
R14 Hankook 2013 m., 2 vnt. 
Likutis 7 mm. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 

74kW., dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Padangas 225/55 R16 M+S . 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Padangas 215/60 R17, 2 vnt. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Padangų komplektą 225/65 R17 
M+S. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 225/70 R16 2016 m., 
likutis 10 mm. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 225/45 R19 M+S, 
likutis 5 mm. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Orginalius Opel ratus. R15, 4 
skylių, padangos nudėvėtos.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• M+S 2017 m., mažai naudotas 
žiemines padangas 225/70 R15.  
Tel. 8 686 68 087. Rokiškis
• Dunlop Winter Sport žiemines 
padangas 245/45 R18, 4 vnt.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• Gražius lengvo lydinio ratlankius 
R15, keturių skyliu, centrinė skylė 
58 mm, tarpas tarp skylių 108 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratus Audi R17 su 
žieminėmis padangomis.  
Likutis 6 mm. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 698 33 742. Rokiškis
• Volvo lietus ratlankius.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 647 28 526. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R15 195/65 žiemines, dygliuotas 
padangas su ratlankiais. Perdažyti 
ratlankiai, padangų likutis 7-8 mm. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R15 Audi A4 ratlankius su 
padangomis. 4 vnt. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 686 90 921. Rokiškis
• Volkswagen ratlankius R17 5/112. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 5/112 nuo VW 
Sharan, kaip nauji. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel ratlankius su M+S 
padangomis. likutis po 6 mm. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Opel Meriva ratlankius, keturių 
skylių. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R17 6/139.70. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R14 ratlankius nuo Mazda 323. 
Tarpai tarp skylių 4x100. Kaina už 
visus. Dusetos. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Zarasai
• Audi A4 B5 dalis. Benzinas, 
sedanas. Atsakau į sms. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• 1998 m. Opel Sintra 2.2 l, dyzelis, 
85 kW. Kol kas visos dalys yra.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Žiemines padangas Continental 
Winter Contact 175/65 R14, 4 vnt. 
Protektorius 3-4 mm. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 620 53 797. Rokiškis
• Žiemines R14 padangas. 
Naudotos vieną sezoną. Ratlankiai 
subalansuoti, tvarkingi, 4x100, 
9-8mm protektorius. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 695 29 133. Zarasai
• 2002 m. Mercedes Benz C220 2.2 
l, CDI, dalimis. Tel. 8 622 96 592. 
Rokiškis
• Lietus, originalius BMW 
ratlankius su padangomis. R16 
235/60 geros būklės. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 5x112. 
Labai geros būklės, iš Vokietijos. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Keturias žiemines padangas 
Dunlop Winter Sport. Išmatavimai 
R18 245/50. Likutis 40 proc.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 686 20 420. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 205/65 R15 
su skardiniais ratlankiais. Padangų 

likutis 7 mm. Tel. 8 675 16 894. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• BMW R16 ratų gaubtus.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. Volvo V40 universalą. 
Duslintuvą, duris, vairo kolonėlę, 
dinamą, važiuoklę ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R15, R16. 
Tinka Audi, VW Sharan, Ford 
Galaxy. Gera būklė.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi B4 skardinius ratlankius, 
keturių skylių. Tel. 8 673 48 456. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. Benzinas/
dujos, 2 l, 85 kW. Ir VW Golf 3 1.9 
l, 66 kW, dalimis.  
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1997 m. VW Sharan. 1,9 l, 81 
kW, vienatūris. Važiuojantis, TA iki 
2020.06. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 622 21 662. Rokiškis
• 2003 m. Renault Laguna. TA 
metams, kaina negalutinė. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 622 43 106. 
Rokiškis
• Skubiai Ford Galaxy. 
Kaina derinama vietoje. Be 
akumuliatoriaus, TA daugiau nei 
metams. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis
• 1997 m. Opel Vectra universalą. 
Nėra TA. Tel. 8 607 50 978. 
Rokiškis
• Nebrangiai, geros būklės dviratį 
Turist. Kaina derinama vietoje.  
Tel. 8 601 18 338. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso 2005 m., 
85 kW. Labai geros būklės, viskas 
veikia be priekaištų. Kaina 3300 
Eur. Tel. 8 679 05 764. Kupiškis
• Renault Megane. TA iki 
2020.06.08. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 607 30 881. Kupiškis
• Audi. Ką tik pakeistas pagrindinis 
diržas. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 683 85 278. Utena
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1.9l., dyzelis, TA. 
Yra defektų, rūdžių minimaliai. 
Kaina 960 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1995 m., 1.9 l, TDI, 
66 kW, universalas. Kaina 310 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1.8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Tvarkingą Peugeot 406. 2,1 l, 
TD, 80 kW.  Ką tik pakeisti diržai, 
perrinkti stabdžiai, yra kablys. 
Kaina derinama, TA iki 2020.11.13. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 647 28 526. 
Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra, mėlyna, 
sedanas, mechaninė, 74 kW, 1995 
m., TA iki 2019.09.20,  papildomas 
vasarinių padangų komplektas su 
lietais ratlankiais. Rašyti SMS arba 
darbo dienomis skambinti po 14 
val. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 674 32 776. Rokiškis
• Motorolerį. Anksčiau važiavo, 
trūkęs pagrindinis diržas. Kaina 
derinama. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 627 36 117. Rokiškis
• Valtį Elling F310. Du 
slankiojantys suolai, dugnas keturių 
lentelių. Ilgis 3,1 m, plotis 1,45 m, 
aerostatų skersmuo 40 cm., svoris 
33 kg. Pirkta 2017 m. kovo mėn. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 601 92 760. 
Rokiškis
• Darbinį automobilį Peugeot 307. 

Kaina 550 Eur. Tel. 8 620 48 692. 
Rokiškis
• 1997 m. Rover automobilį, 
mėlynos spalvos. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Riedį. Pats riedis apsitrynęs nuo 
naudojimo, bet viskas gerai veikia. 
Baterija nauja, laiko labai gerai. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 677 80 190. 
Rokiškis
• 2003 m. Nissan X-Trail 2,2 l, 
136 AG, dyzelinas, mechaninė 
pavarų dėžė, rida 154935 km., 
spalva sidabrinė, durys 4/5, TA 
iki 2019.10.30. Lieti diskai, garso 
aparatūra, ABS, vairo stiprintuvas, 
oro kondicionierius, centrinis 
užraktas, signalizacija. Kaina 2350 
Eur. Tel. 8 610 06 145. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Veikiantį televizorių LG. 52 cm 
įstrižainė. Yra pultelis. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 624 40 834. 
 Rokiškis
• Televizorius be pultelių. Po 5 Eur/
vnt. Tel. 8 670 10 812. Rokiškis
• Gerą televizorių Sharp. 52 cm 
įstrižainė. Su pulteliu. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 624 40 834.  
Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą TV 
Star. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

• Keltuką kabinamą prie traktoriaus 
galo su prikabinimu priekabai, 
galiu pristatyti į vietą.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Prie traktoriaus galo kabinamą 
keltuką, gervės tipo. Yra 
prikabinimas priekabai ir lengvojo 
automobilio priekabai. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Traktoriaus T-40 galinę padangą 
12,4/11-38 arba 300-965.  
Tel. 8 615 11 205. Rokiškis
• Kombaino ratus pritaikytus MTZ, 
T-40 traktoriams. Kaina 400 Eur už 
2 vnt. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias 
1vnt. Skriemulį  22 cm  diametro. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Plūgą PL-3x35. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 621 58 040. Utena
• T-40 mažai naudotą variklį, 
pavarų dėžę, intarpą, kabiną ir kitas 
dalis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 621 58 040. Utena
• Traktorių T-25 A3 1988 m. už 
1550 Eur. ZIL priekabą už 1000 
Eur. Su cisterna arba atskirai.  
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 621 58 040. 
Utena
• Traktoriaus Belarus naudotas 
priekines padangas su ratlankiais 
arba be jų . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą, beria 18-24, 
talpa 2 t. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 698 33 742. Rokiškis
• Šieno ir grūdų ventiliatorių. 
Nenaudotas. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 689 80 946. Rokiškis
• Keltuką, kabinamą prie 
traktoriaus galo. Skirtas 
didmaišiams, malkoms pasikrauti ir 
kitam patogumui. Yra prikabinimas 
priekabai ir lengvojo automobilio 
priekabai. Galiu pristatyti į vietą. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Traktorių T-25 visą arba dalimis. 
Kaina 860 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Linginę, balninę važiuoklę 
Scania. Labai paprasta ir stipri 
važiuoklė. Kaina sutartinė. MTZ-82 
variklį, geros buklės už 830 Eur. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Traktorių T-25A, priekabą-tralą. 
TA iki 2020.10. Kultivatorių, 
dvivagį plūgą. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 650 19 310. Rokiškis

PASLAUGOS

• Gaminame įvairius gaminius iš 
metalo, galimi įvairūs užsakymai: 
stogeliai virš durų, rampos 
neįgaliesiems, metaliniai vartai, 
turėklai, įvažiavimo šlagbaumai ir 

kiti gaminiai. Atvykstame į vietą 
bei parenkame geriausią variantą. 
Tel. 8 670 54 481. Rokiškis
• Kelmų rovimas buldozeriu.  
Tel. 8 674 55 939. Rokiškis
• Kokybiškai atlieku vidaus 
remonto darbus: glaistau, dažau, 
tapetuoju, kloju laminatą, 
parketlentes, klijuoju plyteles, 
montuoju duris, langus, pertvaras. 
Tel. 8 623 39 512. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Garažo vyrius l formos arba 
pigiai parduoti. Tel. 8 678 81 317. 
Rokiškis
• Gal kas nors auginate Tibeto 
grybą ir galetumėte padovanoti už 
simbolinę kainą jo dalelę.  
Tel. 8 680 72 473. Rokiškis
• Rašomąjį stalą vaikui, Rokiškio 
mikrorajone. Tel. 8 675 10 812. 
Rokiškis
• Mažą kačiuką, būtų gerai, jei 
atvežtumėte į Rokiškį.  
Tel. 8 629 83 901. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį. Yra sėdima ir gulima 
padėtys. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 626 07 506. Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą vežimėlį 
Verdi Babies 3in1. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 612 30 044. Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Pora ieško darbo, kad galėtų 
dirbti kartu. Gyvename pandėlio 
sen. Skambinti į latvišką tel. nr. 
+371 253 66877. Tel. 8 253 66 877. 
Rokiškis
• 36 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško darbo 
ilgesniam laikui. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti aukle. 
Tel. 8 675 24 726. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu B, 
C kategorijas, 95 kodo vairuotojo 
kortelę, turiu patirties.  
Tel. 8 618 33 854. Rokiškis
• 17-metis ieško papildomo darbo 
savaitgaliais . Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo, skaldau 
malkas. Tel. 8 645 49 558.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo, kad galėtų 
išlaikyti 2 vaikučius. Esu 
negeriantis, darbštus, galiu 
dirbti pagalbinių darbininku ar 
kitus darbus. Neturiu vairuotojo 
pažymėjimo. Papildomas tel. nr.  
+370 67059890. Tel. 8 646 91 104. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu B, 
C, TR2 vairuotojo kategorijų 
pažymėjimą. Tel. 8 621 85 790. 
Rokiškis
• Ieškau paildomo buhalterės darbo. 
Darbo stažas 30 m. T 
el. 8 626 81 551. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo Aukštaičių 
g. arba netoliese. Galiu prižiūrėti 
bet kokio amžiaus vaikutį. Visą 
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2018.11.23 10 val. Duokiškio mstl., Kamajų sen., 
Rokiškio raj., numatomi žemės sklypo Girelės g.2 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti žemės 
sklypo Nr.7320/0003:325 paveldėtojus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

dieną ir jei reikia savaitgaliais. 
Turiu patirties. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Galiu kasti žemę, tvarkyti malkas, 
atlikti paruošiamuosius statybos 
ar remonto darbus. Siūlyti visus 
variantus. Tel. 8 629 83 901. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas vairuotojas 
išvežioti produkciją autobusiuku. 
Papildomas tel. nr. +370 65680373. 
Tel. 8 674 41 113. Rokiškis
• Ieškome langų bei durų 
montuotojų. Tel. 8 600 24 446. 
Rokiškis
• Ieškomas baldininkas - 
montuotojas nestandartinių baldų 
gamybai. Tel. 8 600 24 446. 
Rokiškis
• Rokiškyje atidaromoje maisto 
prekių parduotuvėje Aibė 
reikalingos pardavėjos. Darbo 
patirtis būtų privalumas. CV siųsti 
rasa@svaita.lt. Rokiškis
• BCN Europe Link Ltd. ieško 
statybos ir struktūros inžinierių, 
turinčių trejų ar daugiau metų 

patirtį, dirbti didelėse Dublino 
bendrovėse. Reikalaujama gerai 
mokėti anglų kalbą. Darbas 
nuolatinis, visu etatu. Darbo 
užmokestis: 35000 - 40000 Eur per 
metus. Tel. 8 621 86 181. Vilnius
• Reikalingi miško darbininkai. 
Skambinti po 17 val.  
Tel. 8 606 89 237. Rokiškis
• Automobilių servisui reikalingi 
šaltkalvis ir kėbulininkas. 
Detalesnės informacijos teirautis 
telefonu arba atvykti adresu 
Vilniaus g. 4, Rokiškis.  
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
• Vairuotojas skalbyklai aptarnauti 
Korko apskrityje, Airijoje. C 
kategorija, 95 kodas, Tacho kortelė. 
Vidutinė anglų kalba. Darbas 5-6 
dienas per savaitę, po 38 ir daugiau 
valandų. Atlyginimas 36000eur/
metams. CV anglų kalba siųsti 
jobs@bcneuropelink.com. Kaina 
36000 Eur. Tel. 8 621 86 181. 
Vilnius

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Mažai naudotą pjūklą Echo, savo 
reikmėms su palengvintu užkurimu. 
2,3 kW. Galimas keitimas į 
suvirinimo aparatą (kempą) ar į 
dyzelino kurą. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Daugiafunkcinį treniruoklį, 
štangą, grifą, štangos suoliuką, 
hantelius ir t.t. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 698 33 742. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lauko ir vidaus dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos apie 10 kv.m.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tąšelius 10x10, gegnes 7x14.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Langų rėmus su stiklais. Tiktų 
šiltnamiui. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• T formos cinkuotą metalą 
šiltnamiui. 15 vnt. po 3,40 m. Ir 15 
vnt. stiklų šiltnamiui 120 cmx50 
cm. Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• 2 akumuliacines talpas po 0.5 
kub. m.Sertifikuotos, nedaug 
naudotos. Tel. 8 687 71 259. 
Rokiškis

BALDAI

• Naudotą, pastatomą virtuvinę 
spintelę, baltos spalvos 60 cmx60 
cmx86 cm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Ištiesiamą sofą. Perkant sofą 
pridedu dovanų kampą iš 5 dalių. 
Sudedamas. Kaina 50 Eur. 
 Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis
• Komplektą 3+2+1. Veliūrinis 
gobelenas, ąžuolinės kojos 
ir apdaila, būklė gera, labai 
kokybiški, tvirti, neišsėdėti, 
neišblukę, yra vienas defektas, 
neišsitiesia. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 647 06 998. Rokiškis

DOVANOJA

• Geriems žmonėms, pavasarinę 
trijų spalvų labai gražią katytę. 
Galiu atvežti į namus.  
Tel. 8 613 97 479. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Sidabrinę grandinelę. Ilgis 50 cm, 
plotis 8 mm. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Gerai atrodančius, žvilgančius 
lapės kailinius. Kaina 330 Eur.  
Tel. 8 682 60 632.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naudotus radijo imtuvus Ural-5 
ir Išim-003. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Dvi koncertines kolonėles po 700 
W. Skubiai. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 96 975. Rokiškis
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,
 Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios

23:00 Paskutinė karalystė 1 
00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 2 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą" 
05:00 Seserys

06:10 Televitrina
06:25 Tavo supergalia 
06:55 Simpsonai 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas 
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Šilumos smūgis
22:25 Filmo pertraukoje - 
Vikinglotto
22:30 Šilumos smūgis
23:55 Kaulai 
00:55 Melas ir paslaptys 
01:45 Gražuolė ir pabaisa
02:35 Ekstrasensai tiria
04:00 Kaulai 
04:50 Melas ir paslaptys 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:05 Rimti reikalai 
09:40 KK2
10:10 Bus visko
11:15 Meilės sparnai 

12:20 Gyvenimo daina 
13:20 Aukštakulnių kerštas
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 Bloga kompanija
00:50 Akloji zona 
01:50 Moteris-Katė

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
07:30 Žiniuonis 
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Šuo 
10:35 Kobra 11 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

13:45 Žiniuonis 
14:45 Paskutinis faras 
15:45 Kobra 11 
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Varom! 
21:00 Kova iki mirties
23:05 Mirties traukinys
01:05 Sekso magistrai 
02:10 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 

05:35 Krepšinio pasaulyje 
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Vantos lapas
07:30 Krepšinio pasaulyje 
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Patriotai“
10:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 

11:10 „Albanas“ 
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ 
14:55 „Vienišas vilkas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Renovacija. Tikrai verta“
18:55 „Beveik negyvas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
22:55 „Renovacija. Tikrai verta“
23:00 „Patriotai“
00:00 „Konsultantas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Vėjas į veidą“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
05:35 Kaimo akademija
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16 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 47 roninai 

00:45 Klausimėlis.lt 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 Seserys 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Farai 
08:50 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas 
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Aladinas
21:15 Kapitonas Amerika. Pirmasis 
keršytojas
23:45 Ką išdarinėja vyrai
01:25 Keleiviai
03:00 Hitmanas. Agentas 47
04:40 Gražuolė ir pabaisa

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:05 Rimti reikalai 
09:40 KK2
10:10 Valanda su Rūta
11:15 Meilės sparnai 
12:20 Gyvenimo daina 
13:20 Aukštakulnių kerštas 

14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas
23:10 Masalas
01:35 Laukinės aistros 3. Aistros 
dėl deimantų
03:10 Gravitacija

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
07:30 Žiniuonis 
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Šuo 
10:35 Kobra 11
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

13:45 Žiniuonis 
14:45 Paskutinis faras 
15:45 Šuo 
16:55 Kobra 11 
18:00 NKL čempionatas. Šakių 
"Vytis" - Tauragės krepšinio
 klubas
20:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
21:00 Įstatymo tarnai
23:45 Paskutinis skautas
01:50 Sekso magistrai 

05:35 Kitoks pokalbis 
06:00 „Pasaulis iš viršaus“
06:05 TV parduotuvė
06:25 4 kampai
06:50 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07:00 Gyvenimo sparnai
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 

09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10:40 Čempionai
11:15 „Ant bangos“
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ 
14:55 „Vienišas vilkas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Beveik negyvas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 
21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris
23:00 „Ant bangos“
01:15 „Moterų daktaras“ 
03:05 „Baltoji vergė“ 
04:30 Vantos lapas
04:50 „Vėjas į veidą“ 
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15 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Prieš audrą 1 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto 

kriminalinė policija 2 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou 
08:50 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas 
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 

18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Hitmanas. Agentas 47
23:55 Kaulai 
00:55 Melas ir paslaptys 
01:45 Salemas 
02:40 Ekstrasensų mūšis
04:10 Kaulai 
05:00 Melas ir paslaptys 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:05 Rimti reikalai 
09:40 KK2
10:10 Nuo... Iki...
10:45 Dydžio (r)evoliucija
11:15 Meilės sparnai 
12:20 Gyvenimo daina 
13:20 Aukštakulnių kerštas 
14:25 Dvi širdys 

16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 Gravitacija
00:20 Akloji zona 
01:20 Bloga kompanija
03:25 Alchemija
03:55 RETROSPEKTYVA

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
07:30 Žiniuonis 
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Kobra 11 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:45 Žiniuonis 
14:45 Paskutinis faras 

15:45 Šuo 
16:55 Kobra 11 
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Varom! 
21:00 Paskutinis skautas
23:10 Kova iki mirties
01:10 Sekso magistrai 
02:10 Nusikaltimų tyrėjai 

05:35 Kaimo akademija06:05 TV 
parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Kaimo akademija
07:30 Kitoks pokalbis 
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Ant bangos“
10:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
11:10 „Albanas“ 

12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ 
14:55 „Vienišas vilkas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Verslo genas“
18:55  „Beveik negyvas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
22:55 „Verslo genas“
23:00 „Ant bangos“
00:00 „Konsultantas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Vėjas į veidą“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
05:35 Kitoks pokalbis 

AUGALAI GYVULIAI, GYVŪNAI

• Keturių veršiukų žalmargę karvę. 
Tel. 8 608 53 865. Rokiškis
• Prieš 3 savaites apsiveršiavusią, 
2-jų veršelių juodmargę karvę.  
Tel. 8 603 31 912. Rokiškis
• Ėringas avis ir avytes.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• 10 bičių šeimų su aviliais. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• 4 mėn. ėriukus (merinosų 
mišrūnai). 3 baroniukai, 1 avytė. 
Ir sukergtą 1 m. merinosų mišrūnę 
avytę. Salos. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis
• 3 m. merinosų veislės aviną arba 
keičiu į tokį patį. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis
• Mieli šuniukai ieško namų, augs 
dideli, motina vokečių aviganė. 
Kazliškis. Tel. 8 615 15 773. 
Rokiškis

KITA

• Malkas trinkelėmis.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Verpimo ratelį, radijas Latvija, 
Minsk, ąžuolinę statinaitę 

bei metalines statines alui, 
kompresoriaus variklį, resiverius. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Medienos atraižas, pjautas arba 
ne. Atvežu. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Lauko prožektorių su metalo 
halogenų lempa, 150 W, 43x32 cm. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Skubiai, demontuotas lauko - 
laiptinės duris su šarvo spyna. 
Staktos išmatavimai 205 cmx85 
cm. Sonomos ąžuolo imitacija. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 28 988. 
Rokiškis
• Medines duris 90 cmx200 cm. 

Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Metalinį sandėliuką 2 mx2 m.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Gerą akumuliatorių Bosh 80 Ah. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Trifazį, dviejų tarifų elektros 
skaitiklį Atikas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Vienfazį elektrinį radiatorių 
aliumininiu korpusu, apie 2 kW. 
galingumo. Tiktų nedidelei buitinei 
patalpai, garažui ir t.t. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kontaktinį manometrą, darbo 
ribos 0-1,6 atm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų po 
500W galingumo. Patronas E40. 
Tinka viščiukų, paršiukų ir kt. 
pašildymui. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę, 
matmenys:  65 cmx50 cmx25 cm. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 2 dienos šviesos šviestuvus. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100 cm-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 

10 Eur. Tel. 8 616 13 735. Rokiškis
• Kapotas, sausas malkas. Obeliai. 
Tel. 8 620 66 284. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Ilgis 
4.73 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 28 526. Rokiškis
• Vienfazį diskinį pjūklą medžiui 
smulkinti. Visi parametrai 
nuotraukoje. Kaina derinama. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 619 64 861. 
Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba skaldytas. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Narvelį graužikui. Yra ratelis, 
indelis. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Gintarą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Mažai naudotą pečių. Didelė 
pakura, tinka garažo šildymui. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 674 56 622. 
Rokiškis
• Selektyvinio stiklo paketą, 
dviejų stiklų, naujas. Matmenys 
82,5cmx214cm. Kaina 75 Eur. Tel. 
8 674 56 622. Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 507. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis

• Tarybinį karutį. Yra ir viršus. 
Vandeniui netinka, be rankenos. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Krosnį. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Fujitsu LIFEBOOK 14 verslo 
klasės kompiuterį, būklė 9/10. 
Baterija laiko daugiau nei 4 
val. Legali Windows 7 PRO 
operacinė sistema. Su rimtu pirkėju 
pasiderėsim. Vietoj 750GB HDD 
galima pakeisti 120GB SSD su 36 
mėn. garantija. Kaina 179 Eur.  
Tel. 8 670 27 844. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį HP.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 645 49 558. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį DELL 
Inspiron 6000. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Avieną ir ėrieną, yra galimybė 
pristatyti. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 612 02 334. Rokiškis
• Dideles pašarines bulves. Maišas 
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apie 25-30 kg/1 Eur. Kaina 1 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Ekologišką medų. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškus svogūnus po 0,6 Eur/
kg. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Medų. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Gruodžio mėn. prekiausime 
merinosų mišrūnų ėriuko skerdiena 
po 6 Eur/kg. Norintys gali 
užsisakyti iš anksto. Salos.  
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• Svarainius po 1,5 Eur/kg.  
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• Pašarines bulves.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Valgomąsias bulves. Galiu 
atvežti. Tel. 8 601 26 960.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės Xiomi Redmi Note 
5A . Viskas puikiai veikia, baterija 
laiko ilgai. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 600 45 253. Rokiškis
• Veikiantį Nokia telefoną.  
Kaina 8 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Įvairių telefonų bei kompiuterių 
kroviklius. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 675 10 812. Rokiškis
• Samsung Galaxy S9. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 647 29 310.  
Rokiškis
• Apsauginius stiklus Samsung S7 
Edge telefonui. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 611 21 832. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės sklypą Jakšto g., 
Rokiškyje. Sklypą sudaro 20 a. 
namų valdos. Sklypas puikiai tinka 
individualiam namui. Strategiškai 
gera vieta. Šalia naujos statybos 
namai. Erdvus, šviesus sklypas, 
visos komunikacijos.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Rąstinę šuns būdą.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Medinį namą Rokiškyje,  
Kęstučio g., šalia miesto centro. 
7 a. žemės sklypas, yra mūrinis 
garažas, ūkinis pastatas.  
Smulkesnė informacija telefonu. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 605 65 874. Rokiškis
• 3 kambarių butą Kavoliškyje. 
Reikalingas remontas. Siūlykite 
variantus. Tel. 8 654 78 235. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 42 kv. m ploto, 1962 
m. statytame name Respublikos 
g. 35, 3 aukšte. Butas su balkonu, 
plastikiniai langai, šarvuotos durys, 
butui priklauso rūsys. Renovuotas 
namo šilumos punktas. Butui 
reikalingas kosmetinis remontas. 
Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 615 69 098. Rokiškis

• Mūrinį namą netoli ligoninės. Yra 
6 a žemės, ūkinis pastatas, šulinys. 
Įvestos miesto komunikacijos. 
Kaina 27500 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Pilnai įrengtas administracines 
patalpas J. Gruodžio g. 37. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 699 46 862.  
Rokiškis
• Namą Kamajuose.  
Tel. 8 699 14 308. Rokiškis
• 6,29 ha žemės sklypą prie Sartų 
ežero ir Šventosios upės ištakų. 
Skypas šalia gero kelio, kraštinis, 
250m. ribojasi su upe, galimos 
statybos. 1 ha kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Namą miesto centre, Paupio 
g. Galima pirkti išsimokėtinai, 
sudarant sutartį per notarą. Namui 
reikalingas remontas. Vanduo - 
šulinio (yra galimybė prisijungti 
prie miesto). Sklypo plotas 6 a. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis
• Garažą Pagojės g. Su 
dokumentais, neseniai skardintos 
durys. Garažas su duobe. Bendras 
plotas 45 kv. m. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 605 76 886. Rokiškis
• 1 kambario butą 37.16 kv. 
m, Vilties g., penktame aukšte. 
Galimybė įsigyti su daliniais 
baldais, reikalingas remontas. 
Kaina sutartinė, galima išsimokėti 
dalimis. Tel. 8 614 67 675.  
Rokiškis
• 1 kambario, 36 kv. m butą 
Panevėžio g., antrame aukšte. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 618 13 406. 
Rokiškis
• Jaukų ir šiuolaikiškai įrengtą 3 
kambarių butą Taikos g., 3 aukšte. 
Nereikalaujantis papildomų 
investicijų. Įrengiant naudotos 
aukštos kokybės medžiagos. 
Renovuotas namas, 9 butų 
laiptinė, šiltas butas, pasižymintis 
ekonomišku šildymu. Galimos 
derybos. Tel. 8 686 88 938. 
Rokiškis
• Neįrengtą namą. Domina įvairūs 

keitimai. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 694 58 705. Zarasai
• 3 kambarių butą Taikos g. 9 A, 
pirmame aukšte. Butas kampinis, 
galima pritaikyti komercinei 
veiklai. Butas tvarkingas, šiltas, 
maži mokesčiai. Laiptinė švari, 
prižiūrėta, kaimynai draugiški, 
paslaugūs. Butui priklauso geras 
rūsys. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 699 67 578. Rokiškis
• 1 kambario butą P. Širvio g. 11. 
Sudėti plastikiniai langai bei šarvo 
durys, galima nuoma.  
Tel. 8 682 85 030. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su garažu 
24 a sklype. Sklypas aptvertas, 
Geležinkeliečių g. Kaina dar 
derinama. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 601 49 161. Rokiškis

NUOMA

• Garažą Kavoliškyje.  
Tel. 8 688 00 288. Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
 prekybos centruose!

Lietuvos URM pasmerkė 
rinkimus Donecke ir Luhanske

Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerija (URM) 
sekmadienį pranešė griež-
tai smerkianti Donecke ir 
Luhanske vykdomus rin-
kimus. Rinkimų nepripa-
žįsta ir NATO aliansas.

Anot URM, šie rinki-
mai vykdomi neteisėtai, jie 
prieštarauja tarptautinės tei-
sės normoms.

„Tokie vadinamieji „rin-
kimai“ šiurkščiai pažeidžia 
Minsko susitarimus, Ukrai-
nos įstatymus ir nesudaro 
sąlygų piliečiams minėtuose 
Ukrainos regionuose laisvai 
pareikšti savo politinę va-
lią“, – teigiama pareiškime.

Anot jo, ypač kelia ne-
rimą, kad šiuos „rinkimus“ 
lydi tolesnė Rusijos kariuo-
menės invazija į Ukrainos 
teritoriją, nesiliaujantys pa-
liaubų pažeidimai ir situa-
cijos Azovo jūroje eskalavi-
mas bei militarizavimas.

„Tokie neteisėti veiksmai 
šiurkščiai pažeidžia Ukrai-
nos teritorinį vientisumą, 
laužo tarptautinius susitari-
mus ir turės rimtų pasekmių 
tolesniems tarptautinės ben-
drijos santykiams su Ru-
sija“, – pabrėžia Lietuvos 
URM.

„Dar kartą pabrėžiame, 
kad vienintelis teisėtas pa-

grindas savivaldos rinki-
mams Ukrainos teritorijoje 
rengti yra Ukrainos Konsti-
tucija ir įstatymai“, – rašo-
ma pareiškime.

Jame taip pat Rusija ra-
ginama laikytis Minske 
prisiimtų įsipareigojimų 
išvesti savo karines pajė-
gas iš Ukrainos teritorijos, 
nutraukti bet kokios para-
mos teikimą nelegalioms 
ginkluotoms grupuotėms 
Donbase ir atkurti valstybės 
sienos su Ukraina kontrolę.

„Pabrėžiame, kad būtina 
tęsti sankcijas Rusijos Fede-
racijai tol, kol bus visiškai 
įgyvendinti Minsko susita-
rimai ir atkurtas Ukrainos 
teritorinis vientisumas“, – 
nurodo URM.

Kremliaus remiamų Rytų 
Ukrainos prorusiškų sepa-
ratistų įkurtose pasiskelbu-
siose Donecko ir Luhansko 
respublikose sekmadienį 
vyksta savivaldos rinkimai.

Vašingtonas ir Briuselis 
tvirtina, kad šie rinkimai dar 
labiau apsunkins pastangas 
užbaigti konfliktą, per kurį 
nuo 2014 metų žuvo dau-
giau kaip 10 tūkst. žmonių.

2014 metais Rusija anek-
savo Krymo pusiasalį ir pa-
rėmė sukilimą Rytų Ukrai-
noje.

BNS inform.

PAGD: per gaisrus šiemet žuvo 
mažiausiai žmonių per 15 metų

Šiemet gaisruose žuvu-
sių asmenų skaičius yra 
mažiausias per 15 metų, 
skelbia Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo depar-
tamentas, apibendrinęs de-
šimties mėnesių duomenis.

Per gaisrus šiemet žuvo 69 
žmonės, pernai per tą patį lai-
kotarpį – 78.

Pasak Priešgaisrinės apsau-
gos departamento, tai mažiau-
sias gaisruose žuvusių žmonių 

skaičius per 15 metų. Penkerių 
pastarųjų metų dešimties mė-
nesių žuvusiųjų vidurkis būda-
vo 98.

Per dešimt šių metų mėne-
sių Lietuvoje kilo daugiau kaip 
10,4 tūkst. gaisrų. Palyginti su 
praėjusių metų tuo pačiu laiko-
tarpiu, jų skaičius išaugo 26,8 
procento.

Tarp žuvusiųjų buvo du vai-
kai (pernai trys), o 142 gyven-
tojai patyrė traumų, pernai jų 
buvo 146.

Miestuose žuvo 21 žmogus, 
o miesteliuose ir kaimo vieto-
vėse – 48.

Daugiausiai – 22 žmonės – 
žuvo Vilniaus apskrityje, 18 – 
Kauno apskrityje. Žuvo 49 vy-
rai, 18 moterų, o dviejų žmonių 
tapatybės nenustatytos.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Ugniagesiai gelbėtojai įspėja 
apie mirtiną pavojų: Lietuvos 
žmonės neįvertina smalkių grėsmės

Pastaruoju metu itin padažnėję 
žmonių apsinuodijimai smalkėmis 
rodo, kad Lietuvos gyventojai ap-
laidžiai pradeda kūrenimo sezoną 
ir neįvertina, jog namuose paskli-
dusios pavojingos smalkės per ke-
lias minutes gali atimti gyvybę. Per 
pastaruosius penkerius metus vien 
dėl krosnių, židinių, dūmtraukių 
įrengimo ir eksploatavimo reikala-
vimų pažeidimų bei gedimų Lietu-
voje žuvo 50 žmonių. Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento 
(PAGD) duomenimis, šiemet dėl šios 
priežasties gyvenamieji namai degė 
daugiau nei 900 kartų.

„Patalpose, kuriose kūrenamos 
krosnys, dujiniai šildymo katilai ar 
naudojamos nesaugios dujinės viry-
klės, kyla pavojus apsinuodyti smalkė-
mis. Smalkių gali atsirasti, kai krosnyje 
dega malkos ir nėra geros ventiliaci-
jos, per anksti uždaroma dūmtraukio 
sklendė. Taip pat, kai namuose – ne-
valyti dūmtraukiai ar apgriuvusios ir 
netvarkingos krosnys. Ugniagesiams 
tenka gelbėti ir dėl dujinių katilų smal-
kėmis apsinuodijusius gyventojus. 
Neretai žmonės, įsirengę naują van-
dens ar patalpų šildymo dujinį katilą, 
net nepagalvoja apie smalkių grėsmę. 
Jomis apsinuodijama ir naujos staty-
bos butuose, kuriuose įrengta moderni 
šildymo dujomis sistema“, – kalbėjo 
PAGD Valstybinės priešgaisrinės prie-
žiūros valdybos Valstybinės priešgais-
rinės priežiūros organizavimo skyriaus 
viršininkas Aurimas Gudžiauskas. 

Smalkės yra labai pavojingos,  jos – 
bespalvės, beskonės ir bekvapės, todėl 
žmonės jų negali nei užuosti, nei pama-
tyti. „Apsinuodijimo jomis pasekmės 
priklauso nuo smalkių koncentracijos ir 
laiko, kiek žmogus praleidžia patalpoje. 
Jei smalkių koncentracija ore didelė, 

per kelias minutes žmogų gali apimti 
snaudulys, jis gali netekti sąmonės. Dėl 
to gaisruose žuvę žmonės dažnai randa-
mi lovose, nepabudę iš miego“, –  kal-
bėjo PAGD atstovas.

Respublikinės Vilniaus universite-
tinės ligoninės (RVUL) Toksikologijos 
centro vadovas dr. Robertas Badaras 
aiškino: „Kai patalpa prisipildo smal-
kėmis, arba kitaip – anglies monok-
sidu, žmonės nepajaučia. Tuo tarpu 
įkvėptos šios pavojingos dujos per 
kelias minutes sutrikdo žmogaus audi-
nių aprūpinimą deguonimi ir pažeidžia 
deguonies badui jautriausią organą 
– smegenis, vėliau – širdies raumenį, 
inkstus, kepenis ir kitus organus“.

Pirmieji apsinuodijimo smalkė-
mis požymiai – lengvas apsvaigimas,  
mieguistumas, sąmonės netekimas. 
Kiekviena smalkių užterštoje patalpoje 
praleista minutė yra grėsminga gyvy-
bei. „Visiškai nevėdinamoje patalpo-
je, prisipildžiusioje smalkių, užtenka 
praleisti vos 10 minučių ir pasekmės 
jau gali būti negrįžtamos. Prasideda 
traukuliai, gali ištikti koma, smege-
nyse prasideda negrįžtami procesai“, 
– apie laiko svarbą įspėja R. Badaras. 
Gydytojas pažymi, kad pacientų istorijos 
– lyg iš klaidingo vadovėlio: nevalytas, 
netvarkingas dūmtraukis, netvarkingos 
sklendės, kurios užstumiamos per anksti, 
ugniai dar nebaigus rusenti.

„Pats pikas, kai skyriuje apsinuo-
dijusius smalkėmis skyriuje skaičiuo-
jame dešimtimis – spalio, lapkričio 
ir gruodžio mėnesiai. Tai yra laikas, 
kuomet nuosavi namai pradedami 
šildyti krosnimis. Šie metai dėl gra-
žaus rudens kitokie – apsinuodijimo 
smalkėmis atvejus pradėjome fiksuoti 
vėliau“, – statistika džiaugiasi RVUL 
Toksikologijos centro vadovas.  

Gydytojas anesteziologas-reani-
matologas R. Badaras taip pat sako: 

„Pastaraisiais metais išryškėjo nauja 
pavojinga tendencija – daugėja as-
menų, apsinuodijusių smalkėmis iš 
buitinių dujinių katilų. Šių plačiai nau-
dojamų buitinių prietaisų potencialų 
pavojų apibūdina faktas, kad kai kurios 
šalys neleidžia pradėti eksploatuoti du-
jinių katilų patalpose, kuriose neįrengti 
smalkių detektoriai“.

Norint išvengti nelaimių, prieš 
pradedant kūrenimą būtina patikrinti 
krosnis ir židinius, įvertinti ventiliaci-
nės sistemos efektyvumą. „Gaisrų gy-
venamuosiuose namuose riziką galima 
būtų sumažinti, jeigu krosnys būtų 
patikrintos, o dūmtraukiai išvalyti dar 
prieš kūrenimo sezoną. Vėliau juos rei-
kėtų valyti ne rečiau kaip kartą per tris 
mėnesius“, – primena A.Gudžiauskas.

Priešgaisrinės saugos ekspertas 
išskyrė svarbiausius dalykus, kurie 
žmones galėtų apsaugoti nuo apsinuo-
dijimo smalkėmis ar net mirties atvejų.

1.Krosnies sklendę visiškai užda-
ryti galima tik įsitikinus, jog ugnis jau 
baigė rusenti.

2.Draudžiama šildyti patalpas duji-
nėmis viryklėmis ir orkaitėmis.

3.Patalpose, kuriose yra šildymo 
prietaisai, būtina užtikrinti gerą venti-
liaciją.

4.Rekomenduojama įsigyti smal-
kių – anglies monoksido – detektorių. 
Šie detektoriai paprastai yra įrengiami 
ant sienos, patalpoje, kurioje yra šildy-
mo prietaisas. Jei toje erdvėje padidėja 
smalkių koncentracija, jie siunčia gar-
sinį signalą.

5.Smalkėmis apsinuodijusį asme-
nį reikia išnešti į gryną orą, atsagstyti 
drabužius, kad būtų lengviau kvėpuoti. 
Jei kvėpavimas sutrikęs arba asmuo 
nustoja kvėpuoti, būtina atlikti dirbtinį 
kvėpavimą ir kviesti greitąją medici-
nos pagalbą.

BNS inform.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mies-
te perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno 

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno ir 1 dvie-
jų kambarių butai su visais komunaliniais patogumais. 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei bu-
tai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus 
perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio pla-
navimo ir investicijų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 
94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.
lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 
48 892, el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. lapkričio 22 
d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę as-

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosa-
vybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. lapkričio 22 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  sa-
vivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0710

Pirmasis pasaulinis karas skaičiais
Patikimų karo statistinių 

duomenų trūksta – įvairių 
istorikų skaičiavimai kar-
tais labai skiriasi. Naujienų 
agentūra AFP surinko pla-
čiausiai priimamus Pirmojo 
pasaulinio karo skaičius.

Daugiau kaip 
70 valstybių
Net šis skaičius gali būti 

kiek klaidinantis, nes daugy-
bė iš 70-ies į karą įsitraukusi 
dabartinių šalių nebuvo atga-
vusios nepriklausomybės nuo 
šešių imperijų, kurios buvo 
konflikto epicentre: Austri-
jos-Vengrijos, Didžiosios Bri-
tanijos, Prancūzijos, Vokieti-
jos, Rusijos ir Osmanų.

Tuzinas nepriklausomų 
valstybių į karą įsitraukė nuo jo 
pradžios 1914 metais, o kitos 
įsitraukė vėliau, pavyzdžiui, 
Italija – 1915-aisiais, o Jungti-
nės Valstijos – 1917-aisiais.

Kariaujančios šalys tuomet 
turėjo daugiau kaip 800 mln. 
gyventojų, o tai sudarė dau-
giau kaip pusę viso tuometinio 
pasaulio gyventojų skaičiaus.

Tik apie 20 pasaulio šalių 
konflikto metu liko neutralios, 
dauguma jų – Lotynų Ameri-
koje ir Šiaurės Europoje.

70 mln. karių 
Karo pradžioje buvo mobi-

lizuota apie 20 mln. karių, o 
vėliau šis skaičius išaugo iki 
maždaug 70 milijonų.

Aštuoni milijonai karių 
buvo iš Prancūzijos, 13 mln. 
– iš Vokietijos, 9 mln. – Aus-
trijos-Vengrijos, o 6 mln. – iš 
Italijos. Didžioji Britanija į 
karą išsiuntė 9 mln. karių, 
įskaitant karius iš visos Britų 
imperijos, daugiausia Indijos. 
Jungtinės Valstijos į karą pa-
siuntė 4 mln. karių.

10 mln. žuvusių karių
Daugiausiai aukų patyrė 

Rusija ir Vokietija. Skaičiuo-
jama, kad per Pirmąjį pasauli-
nį karą žuvo apie 2 mln. rusų 
karių ir tiek pat vokiečių, taip 
pat buvo sužeista 5 mln. rusų 
ir 4,2 mln. vokiečių.

Prancūzija ir Austrija-Ven-
grija neteko apie 1,4 mln. karių, 
Didžioji Britanija ir Britų im-
perija – 960 tūkst., Italija – 600 
tūkst., Osmanų imperija – 800 
tūkst., o JAV – 117 tūkstančių.

Proporcingai didžiausius 
nuostolius patyrė Serbija. Per 
karą žuvo 130 tūkst. šalies ka-
rių, o dar 135 tūkst. buvo su-
žeisti – tai sudarė tris ketvirta-
dalius šalies ginkluotų pajėgų.

Daugiausiai aukų pareika-
lavo pirmosios karo savaitės. 
Pavyzdžiui, vien 1914 metų 
rugpjūčio 22 dieną žuvo 27 
tūkst. prancūzų karių.

Be to, konflikte pirmą kartą 
plačiu mastu buvo panaudotas 
cheminis ginklas – vokiečių 
pajėgos 1915 metais Belgijoje 
pasitelkė chloro dujas.

Nuodingosios dujos per 
karą iš viso pražudė apie 20 
tūkst. žmonių.

Milijonai žuvusių civilių
Skaičiuojama, kad karo me-

tais žuvo 5–10 mln. civilių.
Į šį skaičių paprastai įtraukia-

mi tie, kurie žuvo per mūšius, taip 
pat per trėmimus, badą bei pilie-
tinius konfliktus Rusijoje, Rytų 
Europoje ir Turkijoje. Kai kurie 
istorikai taip pat įtraukia 1,2–1,5 
mln. per genocidą Osmanų impe-
rijos nužudytų armėnų.

Kiti skaičiai
Paimta apie 6 mln. karo be-

laisvių.
Iki 1915-ųjų apie 20 mln. 

civilių gyveno Vokietijos, 
Austrijos-Vengrijos ar Bulga-
rijos okupacijoje. Dauguma jų 
gyveno Belgijoje, Prancūzijo-
je, Lenkijoje ir Serbijoje.

Skaičiuojama apie 10 mln. 
karo pabėgėlių Europoje.

Dėl karo apie 3 mln. mote-
rų liko našlėmis, o 6 mln. vai-
kų – našlaičiais.

Kariai ir namuose likę jų ar-
timieji per karą apsikeitė apie 
10 mln. laiškų ir siuntinių.

Karas pagrindinėms jo ša-
lims kainavo 3–4 kartus dau-
giau nei jų bendrasis vidaus 
produktas (BVP).

BNS inform.
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Bus 

aktualūs ilgalaikiai 
profesiniai projek-
tai. Savaitės pra-

džioje tikėtini svarbūs susitiki-
mai, reikės pasitelkti derybinius 
įgūdžius, mokėti apginti savo 
poziciją. Ypač aktyvus metas – 
savaitės pradžia ir vidurys. Nuo 
trečiadienio turėsite daugiau 
laisvės, norėsis realizuoti savo 
sumanymus, siekti naujų žinių, 
keistis informacija su kitais. Šiuo 
metu sutiksite nemažai įdomių 
žmonių, gali užsimegzti ilgalai-
kės draugystės ar perspektyvūs 
dalykiniai ryšiai. Pasiteisins ne-
standartiniai sprendimai. O štai 
savaitės gale netrūks painiavos, 
norėsis daugiau laiko skirti poil-
siui, apmąstymams. 

J A U T I S . 
Draskys vidiniai  
pr ieš ta rav imai . 
Norėsis laisvės ir 

permainų, tačiau bus svarbus ir 
saugumo poreikis. Palanku imtis 
strategijos, apgalvoti tokimes-
nius planus, neskubinkite poky-
čių. Jei skubėsite – kils painiava 
ir stresas.  Savaitės pradžioje 
palanku keliauti, imtis darbo 
projektų, siekti žinių, tobulinti 
profesinius įgūdžius. Savaitės 
viduryje laukia svarbūs pokal-
biai su autoritetais, aktyviai 
spręsite problemas, susijusias 
su karjeros sritimi. Meilės fronte 
tvyros nežinia, tačiau jau savai-
tės gale situacija ims po truputį 
aiškėti. Neskubinkite įvykių. 

D V Y N I A I . 
Laukia painus ir 
sudėtingas perio-
das. Tikėtina ap-

gavystės, nusivylimai, klaidos.  
Planetų išsidėstymas lems, kad 
norėsite gręžiotis atgal.  Savai-
tės pradžioje viskas, kas atrodys 
per gerai, kad būtų tiesa – taip 
ir bus. Tai nėra palankus metas 
kanceliarinei veiklai, kelionėms, 
dalykiniam bendravimui. Bus 
daugiau nesusipratimų, gali už-
strigti svarbūs dokumentai, daž-
niau ges transporto priemonės 
bei elektronikos įrenginiai. Sa-
vaitės vidurys – sėkmingiausias. 
Savaitgalį teks nemažai galvoti 
apie darbus.

VĖŽYS. Savai-
tės pradžia – lem-
tingų įvykių laikas.  
Netrūks streso, gali 

aplankyti finansinė sėkmė. Visgi 
laikotarpis bus įtemptas ir mi-
glotas, sunkiai seksis pasirinkti 
teisingai. Tad viską tikrinkite po 
kelis kartus. Lengvai pasiduosite 
pagundoms, ypač savaitės vi-
duryje. Teks nemažai bendrauti, 
bet vargu ar tai bus miela kom-
panija. Palankiausias metas – 
savaitės pabaiga: netrūks veiks-
mo, nuolat atsidursite tinkamoje 
vietoje tinkamu metu. Plėskite 
akiratį – keliaukite, mokykitės 
naujų dalykų, lankykitės rengi-
niuose, megzkite pažintis. 

LIŪTAS. Sė-
kmingiausia diena 
bus pirmadienis. O 

Astrologinė prognozė savaitei
nuo antradienio tikėtini nesusi-
pratimai šeimoje. Daugės bui-
tinių problemų, Galimi sveika-
tos sutrikimai - vargins sąnarių 
skausmai, peršalimas. Savaitės 
viduryje daugės bendravimo, 
iškils būtinybė tartis su kitais, 
leistis į kompromisus. Bus sun-
ku susitaikyti su kitokia nuomo-
ne. Savaitės pabaigoje progno-
zuojami stipresni konfliktai su 
artimais žmonėmis, finansiniai 
nuostoliai, traumos. 

M E R G E L Ė . 
Laukia itin sudėtin-
gas periodas. Būkite 
atidesni pirkdami, 

parduodami, pildydami doku-
mentus, vairuodami. Nežadėki-
te: tam labai nepalankus laikas. 
Mažiau tikėkite pažadais. Išduos 
tie, kuriais pasitikėjote. Meilės 
reikalai labai painūs, todėl at-
sargiai vertinkite užsimezgusias 
romantinio pobūdžio pažintis. 
Savaitės pradžia tik atrodys sė-
kminga ir džiugi – venkite bet 
kokių avantiūrų. Savaitės vidu-
ryje tikėtinos sveikatos proble-
mos ir daugiau nesusipratimų 
darbo aplinkoje. O savaitgalį 
tikriausiai purtys audringi konf-
liktai su šeimos nariais. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Tvarkysite 
reikalus susijusius 
su nekilnojamuoju 

turtu. Palanku kraustytis, reno-
vuoti namus, kitaip gražinti savo 
aplinką. Visą savaitę laužysite 
taisykles, tad nebijoti išsiskirti. 
Savaitės viduryje palanku im-
tis kūrybinės veiklos, realizuoti 
profesinius sumanymus, viešai 
pristatyti atskleisti savo talentus. 
Mokėsite sudaryti nepamiršta-
mą įspūdį, sublizgėsite reikiamų 
žmonių akyse. O štai savaitės 
pabaigoje vyraus melancholiš-
kos nuotaikos, gali suprastėti 
savijauta – nenumokite ranka į 
kūno siunčiamus signalus.

S K O R P I O -
NAS. Visus svar-
biausius reikalus ir 
sudėtingiausias už-

duotis planuokite pirmoje savai-
tės pusėje. Lydės sėkmė. Verta 
siekti finansinės naudos, tartis, 
derėtis, tarpininkauti. Būkite itin 
atidūs tvarkydami dokumen-
tus, investuodami, vairuodami. 
Asmeniniuose santykiuose ne-
trūks painiavos ir nesusipratimų. 
Savaitės viduryje visi buitiniai 
rūpesčiai kris ant jūsų pečių. 
Savaitės galas bus kiek links-
mesnis, tačiau sunkiai seksis 
susikoncentruoti ir kokybiškai 
atlikti jums pavestas užduotis. 
Netrūks romantinių nuotykių, 
tačiau būsite linkę viską matyti 
pro rožinius akinius. 

ŠAULYS. Fi-
nansai bus itin ak-
tuali tema, ypač 
savaitės pradžioje. 

Sieksite naudos, ieškosite naujų 
uždarbio galimybių. Didesnės 
piniginės investicijos turi būti 
itin gerai apgalvotos – tai painus 
laikas, kuomet didesnė apmau-

džių klaidų tikimybė. Savaitės 
vidurys labai judrus, teks daug 
bendrauti, keliauti, mokytis. 
Seksis užsiimantiems preky-
bine veikla bei tarpininkavi-
mu. Svarbesnius susitarimus 
ir sandorius verčiau nukelti 
vėlesniam laikui. Tai avarin-
gas laikas, tad būkite itin ati-
dūs vairuodami. Savaitės gale 
teks susitelkti ties buitiniais 
rūpesčiais, galimi šeimyniniai 
konfliktai.

OŽIARAGIS. 
Savaitės pradžio-
je seksis sudaryti 
norimą įspūdį rei-

kiamiems žmonėms. ŠPalan-
ku puoselėti išvaizdą, rūpintis 
savo įvaizdžiu. Skirkite laiko 
rūpinimuisi savimi. Stiprės in-
tuicija: nujausite sėkmę, ypač 
finansiniuose reikaluose. Pa-
laipsniui didės emocinė įtampą 
dėl nebaigtų ar įstrigusių dar-
bų, papildomų išlaidų. Skai-
čiuokite pinigus, bet nebūkite 
godūs – netaupykite kitų sąs-
kaita. Savaites pabaigoje bus 
daugiau trumpų išvykų, susi-
tikimų, naujų pažinčių. Gali 
tekti dalyvauti mokymuose, 
seminaruose – norėsis plėsti 
savo akiratį. Tikėtina, jog su-
lauksite aktualių žinių iš toli 
arba iš valstybinių institucijų. 

VA N D E N I S . 
Bus daug nesusi-
pratimų. Nemo-
kykite kitų ir per 

prievartą jiems nebrukite savo 
nuomonės. Laikas susitaikyti, 
kad kitų nuomonės ir patirtys 
tokios pat vertingos. Savaitės 
pradžia migolota. Painiositės 
savo jausmuose ir mintyse, 
būsite itin subjektyvūs. Visgi 
nuojauta neapvils: seksis nu-
spėti ilgalaikes perspektyvas. 
Savaitės viduryje jausitės ener-
gingiausiai, tai puikus laikas 
savo sumanymų realizacijai 
bei idėjų sklaidai. Būsite itin 
konkurencingi ir ambicingi 
šiuo metu. Seksis siekti sporti-
nių aukštumų, lengvai įveiksite 
visus sunkumus. Savaitės gale 
padaugės piniginių išlaidų, bet 
laukia malonūs netikėtumai.

ŽUVYS. Pai-
niavos savaitė. 
Kreipkitės patarimo 
į žmones, kuriais 

pasitikite, konsultuokitės su rei-
kalo specialistais, jei įmanoma, 
nepriimkite svarbių sprendimų. 
Situacija atrodys daug bloges-
nė arba daug geresnė nei yra: 
sunku matyti realų vaizdą. Sa-
vaitės pradžioje būsite susitelkę 
ties profesiniais projektais, jų 
vystymu, plėtra. Puikiai seksis 
komandinis darbas, tačiau pa-
sitaikys šiokių tokių nesusipra-
timų komunikacijoje. Savaitės 
viduryje jausitės itin jautrūs ir 
pažeidžiami. Gali kamuoti įvai-
rios baimės ir nerimas, aplinki-
niai atrodys šalti ir abejingi. O 
štai savaitės gale sugrįš pasiti-
kėjimas savimi, lengviau seksis 
išreikšti savo valią. 
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ANEKDOTAI
***

Jauno tėčio atradimai: mažas 
mergaites aprengti kur kas sun-
kiau, nei nurengti dideles.

***
Inteligentų pokalbis:
– Sakykite, meldžiamasis, kas 

yra monarchija?
– O, tai paprasta, kolega. 

Monarchija būna tada, kai šalį 
valdo karalius.

– O jei jis miršta?
– Na, tuomet karalienė.
– O jei ji miršta?
– Tuomet valetas. Ir gal jau 

liausitės, antraip visą kortų kala-
dę išmarinsit!

***
Kaip sakė feldmaršalas 

Paulius, svarbu, kad tave suptų 
geri žmonės.

***
– Mielasis, atvažiuok manęs 

pasiimti.
– O kur tu esi?
– Svečiuose. 
– O tiksliau?
– Policijos nuovadoje.

***
– Alio, ar čia jūs kovojate su 

alkoholizmu?
– Ne, mes jau pasidavėme.

***
– Mieloji, kaip tu vertini struk-

tūruotuosius angliavandenius?
– Jau užknisai tu su savo 

mokslinėmis frazėmis. Kišk tu tą 
savo angliavandenį, kur nori!

– Supratau. Reiškia žiedą su 
briliantu kišti kur noriu?

***
Stipriausia klasės mergaitė 

nesunkiai įrodė, kad ji dar ir 
gražiausia. 

***
Britų mokslininkai sukryž-

mino krabų lazdeles ir gavo 
krabų kryžiukus.

***
Vampyrų mokykloje moki-

niai bijo gauti kuolą.
***

– Mama, o iš ko aš paveldė-
jau smegenis?

– Tikriausiai iš tėčio, nes 
savo aš dar tebeturiu.

***
Kinija turi dvi problemas: 

kiekį ir kokybę.
***

Kuo skiriasi žmogus nuo 
kiaulės? O gi tuo, kad kiaulė, kai 
prisigeria, žmogumi netampa.

***
Priežastį ir pleistrą galima 

bet kur priklijuoti.
***

Teisme:
– Kodėl jūs mušėte savo 

vyrą?
– Dieve tu mano, tarsi tam 

reikia priežasties!
***

Vyrai! Nešaukianti moteris 
yra labai pavojinga. Todėl, jei 
grįžote namo, o ji tyli, būkit 
žmonės. Imkit ir išsišnypškit 
nosį į užuolaidą.

***
Gavau žinutę: „Labas, kisa. 

Ką veiki?“ Parašiau: „Nuėjau 
į dėžutę. Dabar „Viskas“ ėdu“. 
Kažkodėl jis daugiau nieko 
neberašė.

Orų prognozė lapkričio 13-15 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Lapkričio 13 d. Naktį +7
Dieną +9

P, 
7-13 m/s

Dieną ir vakare palis, 
vėjuota.

Lapkričio 14 d. Naktį +7
Dieną +10

V,
2-7 m/s

Vietomis truputį palis.

Lapkričio 15 d. Naktį  +4
Dieną +7

V, 
2-7 m/s

Ieškokite  
prekybos centruose!

BUITINĖ TECHNIKA

– Mama, mama! Aš dau-
giau niekada nebeisiu grybauti!

– Ir kodėl?
– Nes manęs labai grybai 

prašė.
***

Mokytoja klausia Petriuko:
– O kur tavo sąsiuvinis?
– O jis nusibaigė!

***
– Noriu tamstos paklausti, 

kodėl karvės mėšlas – blynais, o 
ožkos – žirniukais?

– O iš kur aš žinau?
– Va va. Jūs net apie mėšlą 

nieko nesuprantate, o į mano 
gyvenimą lendate!

***

Gyvūnėlių prekių parduotu-
vėje:

– Pone, mes norėtume pirkti 
tą vėžliuką-šokliuką.

– Vėžliuką-šokliuką?! O tai 
velnias! Vėl pamiršom išjungti 
smėlio šildytuvą.

***
Vyndario 2011 m. derliaus 

sūnus jau eina į pirmą klasę.
***

Kebabas nuo stalo krenta ant 
keturių kojyčių.

***
Turistas sako vietiniam:
– Koks gražus ir spalvingas 

jūsų miestas!
– O taip. Nes mes balandžius 

pradėjom burokėliais lesinti.
***

Kalbasi mamos:
– Jūsų sūnelis nieko kito 

smėlio dėžėje neveikia, kaip tik 
rėkia ir kastuvėlius vagia.

– O taip, jis taip panašus į tėtį.
– O kas jo tėtis?
– Darbų vykdytojas.

***
Parduotuvėje išpardavimas. 

Minia žmonių. Vyriškis klausia 
stovinčiojo priekyje.

– Atleiskite, ar jūs paskutinis 
būsite?

– Ar nematai, kad aš – pie-
muo. Visą avinų bandą ganau.

***
Tikimybių teorija: tikimybė, 

kad sumuštinis nukris sviestu 
žemėn, tiesiogiai proporcinga 
kilimo kainai.

***
Odinių baldų komplektas 

„Mocartas“ – mėgaukitės klasi-
kiniu girgždesiu!

***
Visi žmonės gimsta geri. 

Blogais juos padaro kiti geri 
žmonės.

***
– Kviečiu tave lėčiausiam 

šokiui! Gulėsim apsikabinę.

PRAMOGŲ KAMPELIS
• Veikiančius, naudotus dulkių 
siurblius. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 692 49 480.  

Rokiškis
• Naudotą, bet veikiantį, vienerių 
durų šaldytuvą Snaigė–15, aukštis 
13 5cm., baltos spalvos.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 682 30 962. 

Rokiškis
• Naudotą, geros būklės šaldytuvą 
Beko. Dydis 150 cmx 55,5cmx55,5 
cm. Kaina derinama apžiūrėjus.  
Tel. 8 601 18 338.  
Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę Beko. 

Orkaitė kaitinama dujomis.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 652 69 847. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
AEG. Talpa 7 kg. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis


